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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
W ramach przedmiotu omówione zostaną obszary zastosowań materiałów organicznych i polimerowych
w energetyce odnawialnej, m. in. w układach do magazynowania energii cieplnej, fotowoltaicznych,
kolektorach słonecznych, ogniwach słonecznych, bateriach i akumulatorach, elektrolitach oraz
elementach elektrowni wiatrowych ze wskazaniem ich zalet i ograniczeń.

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

Posiada wiedzę dotyczącą
odnawialnych źródeł energii i
rozwiązań technicznych
stosowanych w energetyce
odnawialnej.

SDA3A_W02,
SDA3A_W01

Kolokwium

M_W002

Posiada wiedzę dotyczącą
nowoczesnych materiałów
stosowanych w energetyce
odnawialnej, ich zalet i ograniczeń.

SDA3A_W02,
SDA3A_W01,
SDA3A_W05

Kolokwium

SDA3A_U03,
SDA3A_U02,
SDA3A_U01

Prezentacja

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi dokonać dokonać krytycznej
analizy danych w celu wyboru
odpowiedniego materiału do
konkretnych zastosowań
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Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Ma świadomość znaczenia
energetyki odnawialnej i
konieczności tworzenia
nowoczesnych rozwiązań w tym
zakresie

SDA3A_K01,
SDA3A_K02

Prezentacja

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć
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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
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M_W002

Posiada wiedzę dotyczącą
nowoczesnych materiałów
stosowanych w energetyce
odnawialnej, ich zalet i
ograniczeń.
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Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Posiada wiedzę dotyczącą
odnawialnych źródeł energii i
rozwiązań technicznych
stosowanych w energetyce
odnawialnej.

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

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

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi dokonać dokonać
krytycznej analizy danych w celu
wyboru odpowiedniego materiału
do konkretnych zastosowań

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Ma świadomość znaczenia
energetyki odnawialnej i
konieczności tworzenia
nowoczesnych rozwiązań w tym
zakresie
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

20 godz

Przygotowanie do zajęć

3 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

4 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

2 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

1 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

30 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS

Pozostałe informacje

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

W ramach wykładów omówiona będzie tematyka dotycząca stosowania nowoczesnych
i zaawansowanych materiałów organicznych i polimerowych w energetyce ze
wskazaniem ich zalet i ograniczeń. Omówione zostaną materiały stosowane w:
• układach do magazynowania energii cieplnej (w szczególności materiały fazowozmienne),
• ogniwach fotowoltaicznych,
• kolektorach słonecznych i ogniwach słonecznych,
• bateriach i akumulatorach,
• elektrolitach,
• oraz elementach elektrowni wiatrowych.
Zajęcia seminaryjne

Prezentacja i dyskusja na wybrany temat dotyczący zastosowania materiałów
organicznych i polimerowych w energetyce odnawialnej.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Prezentacja multimedialna
Zajęcia seminaryjne: Prezentacja multimedialna i dyskusja dotycząca prezentowanego temtu

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Wygłosznie prezentacji.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
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– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Zajęcia seminaryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Nie określono

Sposób obliczania oceny końcowej
OK = 0.5K+ 0.5S
Gdzie: K – ocena z kolokwium zaliczeniowego, S – ocena z prezenatacji na zajęciach semianryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, doktorant jest zobowiązany do odrobienia
zaległych zajęć seminaryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Brak
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Informacje dodatkowe
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