
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Energetyka wodna, wiatrowa i słoneczna 

Nazwa w języku angielskim:  Power engineering water, wind and sun 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Rolnictwo 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   3 

Semestr:   5 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr hab. Elżbieta Radzka, Prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Elżbieta Radzka, Prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia jest znajomość 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
takich jak woda, słońce i wiatr. Przedstawione 
zostaną możliwości wykorzystania tych źródeł. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 

W_01 
Ma podstawową wiedzę na temat źródeł i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii K_W07, K_W08 

W_02 Zna podstawowe metody oceny stanu środowiska i jego ochrony K_W016 

W_03 Zna zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej K_W01, K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii K_U03, K_U17, 

U_02 
Posiada umiejętności oceny przydatności ekonomicznej, rolniczej i 
środowiskowej odnawialnych źródeł energii. 

K_U11, K_U16, 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Propaguje systemy rolnictwa przyjazne dla środowiska K_K04, K_K06, 

K_02 
Rozumie i stosuje zasady związane z ochroną środowiska 
przyrodniczego 

K_K05, K_K07, 

Forma i typy 
zajęć: 

wykład (15 godz.), ćwiczenia   (30 godz.),  
wykład (8 godz.), ćwiczenia  (16 godz.),  

Wymagania wstępne i dodatkowe: znajomość podstawowej wiedzy z zakresu geografii, fizyki i 
meteorologii 



Treści modułu kształcenia: 

Kierunki polityki energetycznej. Charakterystyka alternatywnych źródeł energii. Energetyka wiatrowa 
w Polsce. Turbiny wiatrowe i generatory dla elektrowni wiatrowych. Wady i zalety energetyki 
wiatrowej. Energetyka wodna w Polsce. Klasyfikacja elektrowni wodnych. Wady i zalety elektrowni 
wodnych. Energetyka słoneczna w Polsce. Kolektory słoneczne. Konwersja energii słonecznej na 
elektryczną. Fotowoltaika w Polsce wady i zalety energetyki słonecznej. 

Literatura podstawowa: 

1. Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. 
2. Ciesielski J., Mikilewicz : Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. Wrocław 
Wyd. PAN, Ossolineum, 1999. 
3 Szlachta J.: Niekonwencjonalne źródła energii. Wrocław. 

Literatura dodatkowa: 

1. Lewandowski .: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa WNT, 2006. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia laboratoryjne – metoda aktywizująca i praktyczna,  metoda podająca z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwia pisemne (sprawdzian 
testowy lub w postaci pytań)   

70% K_W07, K_W08  

K_W016 K_W01,  

K_W02 K_U03, K_U17 

K_U11, K_U16, 

K_K04, K_K06, 

K_K05, K_K07, 

Prezentacja 30% K_W07, K_W08  

K_W016 K_W01,  

K_W02 K_U03, K_U17 

K_U11, K_U16, 

K_K04, K_K06, 

K_K05, K_K07, 

   
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania): 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  
Uzyskanie co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 



  Sposób uzyskania punktów z poszczególnych form zaliczenia: 
1. Kolokwia:  25 pkt. 
2. Prezentacja 25pkt. 

Dwie poprawy kolokwium w trakcie zajęć w semestrze   

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 16 

      - udział w konsultacjach 6 6 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

- samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 4 3 

 - samodzielne przygotowanie się do kolokwium 15 20 

- samodzielne wykonanie prezentacji 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 


