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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Rodzaje ryzyka w energetyce. Modele stosowane w ocenie ryzyka. Realizacja filarów i wskaźników
zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej oraz alternatywnej.
Przeprowadzenie
modelowania na wybranym przykładzie

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Powiązania z KEU

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta w ramach
poszczególnych form zajęć i dla
całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Student ma rozeznanie w
zakresie międzynarodowej
polityki na rzecz rozwiązywania
problemów ekologicznych w
kontekście problematyki rozwoju
zrównoważonego

SDA3A_W02, SDA3A_W01

Aktywność na zajęciach

M_W002

Student wie, w jaki sposób
energetyka konwencjonalna
oddziałuje na środowisko

SDA3A_W03, SDA3A_W02,
SDA3A_W01

Egzamin

Umiejętności: potrafi
M_U001

Student potrafi zastosować
metody oceny wpływu energetyki
na środowisko.

SDA3A_U03, SDA3A_U02,
SDA3A_U04

1/7

Karta modułu - Modelowanie ryzyka środowiskowego w energetyce
M_U002

Student potrafi zastosować
zasady modelowania ryzyka w
układach energetycznych

SDA3A_U03, SDA3A_U01,
SDA3A_U04

Egzamin

M_U003

Student potrafi wymienić trendy i
strategie w nowoczesnej
energetyce

SDA3A_U03, SDA3A_U02

Egzamin

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Student zdobywa umiejętność
myślenia kategoriami wynikłymi
z potrzeb kształtowania
środowiska naturalnego
człowieka.
Student ma świadomość
potrzeby permanentnego
kształcenia w zakresie procesów
zachodzących w środowisku

SDA3A_K01, SDA3A_W03,
SDA3A_W04, SDA3A_K02,
SDA3A_W01

M_K002

Student ma świadomość
etycznego traktowania przyrody
oraz skutków nadmiernej
eksploatacji zasobów Ziemi

SDA3A_K01, SDA3A_K02

Egzamin

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

30

10

0

0

20

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat

-

Zajęcia
warsztatowe

-

Zajęcia terenowe

+

Zajęcia
praktyczne

-

Zajęcia
seminaryjne

Ćwiczenia
projektowe

-

Konwersatorium

Ćwiczenia
laboratoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
audytoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Wykład

Kod MEU

-

-

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Student ma rozeznanie w
zakresie międzynarodowej
polityki na rzecz rozwiązywania
problemów ekologicznych w
kontekście problematyki rozwoju
zrównoważonego

+

-

-

-
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M_W002

Student wie, w jaki sposób
energetyka konwencjonalna
oddziałuje na środowisko

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Umiejętności: potrafi
M_U001

Student potrafi zastosować
metody oceny wpływu
energetyki na środowisko.

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

M_U002

Student potrafi zastosować
zasady modelowania ryzyka w
układach energetycznych

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

M_U003

Student potrafi wymienić trendy i
strategie w nowoczesnej
energetyce

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Student zdobywa umiejętność
myślenia kategoriami wynikłymi
z potrzeb kształtowania
środowiska naturalnego
człowieka.
Student ma świadomość
potrzeby permanentnego
kształcenia w zakresie procesów
zachodzących w środowisku

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

M_K002

Student ma świadomość
etycznego traktowania przyrody
oraz skutków nadmiernej
eksploatacji zasobów Ziemi

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

30 godz

Przygotowanie do zajęć

20 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

40 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

20 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

2 godz

Inne

10 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

124 godz

Punkty ECTS za moduł

4 ECTS

Pozostałe informacje
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Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

Proces kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój
wyznacznikiem dla prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska. Kompleksowe
postrzeganie problematyki środowiskowej
Ogólna charakterystyka koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne i
cywilizacyjne postrzeganie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważoność
wewnątrzsystemowa – filary (łady) zrównoważonego rozwoju: gospodarczy,
ekologiczny, społeczny, instytucjonalny.
Wskaźniki filarów zrównoważonego rozwoju i ich charakterystyka
Zagadnienie zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
Pojęcie analizy ryzyka. Ryzyko ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne
Metody i procedury oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego
Systemy wspomagania decyzji do oceny ryzyka
Praca, energia, ciepło. Definicje i jednostki SI
Ślad węglowy. Odniesienie do śladu ekologicznego. Ekwiwalent dwutlenku węgla
Bezpośrednie i pośrednie źródła emisji dwutlenku węgla. Jak zmniejszyć emisję
dwutlenku węgla? Kompensowanie emisji dwutlenku węgla. Pomiar śladów węglowych
Jak można zmniejszyć ślad węglowy. Jak można kontrolować zmiany klimatu. Osobisty
kalkulator emisji CO2.
Odporność składników środowiska na wpływ energetyki
Proces kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój
wyznacznikiem dla prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska. Kompleksowe
postrzeganie problematyki środowiskowej
Ogólna charakterystyka koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne i
cywilizacyjne postrzeganie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważoność
wewnątrzsystemowa – filary (łady) zrównoważonego rozwoju: gospodarczy,
ekologiczny, społeczny, instytucjonalny.
Wskaźniki filarów zrównoważonego rozwoju i ich charakterystyka
Zagadnienie zrównoważonego rozwoju w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
Pojęcie analizy ryzyka. Ryzyko ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne
Metody i procedury oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego
Systemy wspomagania decyzji do oceny ryzyka
Praca, energia, ciepło. Definicje i jednostki SI
Ślad węglowy. Odniesienie do śladu ekologicznego. Ekwiwalent dwutlenku węgla
Bezpośrednie i pośrednie źródła emisji dwutlenku węgla. Jak zmniejszyć emisję
dwutlenku węgla? Kompensowanie emisji dwutlenku węgla. Pomiar śladów węglowych
Jak można zmniejszyć ślad węglowy. Jak można kontrolować zmiany klimatu. Osobisty
kalkulator emisji CO2.
Odporność składników środowiska na wpływ energetyki
Ćwiczenia projektowe

Omówienie metodyki wykonania projektu.
Wyjaśnienie przeprowadzenia bilansu energetycznego.
Wyjaśnienie przeprowadzenia korzyści i strat środowiskowych.
Omówienie analizy SWOT. Analiza SWOT dla energetyki konwencjonalnej i
alternatywnej.
Omówienie sposobu realizacji filarów (ładów) i wskaźników zrównoważonego rozwoju
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w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
Omówienie analizy SWOT
Omówienie metody AHP
Omówienie modelu Leopold`s matrix.
Wykonanie projektu dotyczącego jednego z wybranych tematów.
Omówienie metodyki wykonania projektu.
Wyjaśnienie przeprowadzenia bilansu energetycznego.
Wyjaśnienie przeprowadzenia korzyści i strat środowiskowych.
Omówienie analizy SWOT. Analiza SWOT dla energetyki konwencjonalnej i
alternatywnej.
Omówienie sposobu realizacji filarów (ładów) i wskaźników zrównoważonego rozwoju
w energetyce konwencjonalnej i alternatywnej
Omówienie analizy SWOT
Omówienie metody AHP
Omówienie modelu Leopold`s matrix.
Wykonanie projektu dotyczącego jednego z wybranych tematów.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: prelekcja i dyskusja panelowa
Ćwiczenia projektowe: projektowanie, dyskusja panelowa, burza mózgów

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe, jednak aktywność na wykładach może wpłynąć na
podwyższenie końcowej oceny. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie
prowadzącemu sprawozdania z obowiązkowego projektu. Zaliczenie projektu należy uzyskać w terminie
podstawowym (jeden termin) do końca danego semestru.
Dopuszcza się zaliczenie ćwiczeń w jednym terminie poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach
projektowych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń projektowych, nie będzie
dopuszczony do zaliczenia. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną
grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzącego.
Egzamin z przedmiotu odbywa się w formie pisemnej i obejmuje treści podane na wykładach. Egzamin
odbywa się w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Oceny pozytywnej nie można
poprawiać na wyższą.
Studenci będą zobowiązani do przygotowania prezentacji na temat projektowania systemu oceny
wpływu energetyki na środowisko. Większość przykładów będzie studiami przypadku z całego świata w
celu zilustrowania zastosowania metod stosowanych w inżynierii środowiskowej. Student będzie również
uczestniczył w otwartej sesji dyskusyjnej. 60% zajęć projektowych w formie e-learningu. Ocena projektu
uwzględnia: aktywność, wartość merytoryczną oraz jakość i sposób jego prezentacji.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe, jednak aktywność na
wykładach może wpłynąć na podwyższenie końcowej oceny.

Ćwiczenia projektowe:
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– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Jeżeli student
opuścił więcej niż 25% ćwiczeń projektowych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Usprawiedliwiona
nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody
prowadzącego.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa zaliczeniowa jest średnią ważoną ocen z wykładów (waga 0,4), ćwiczeń projektowych
(waga 0,6). Oceną końcową za przedmiot jest ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń projektowych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia.
Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod
warunkiem zgody prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Znajomość podstawowych praw fizyki. Znajomość matematyki na poziomie technicznej szkoły wyższej.
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Informacje dodatkowe
Brak
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