
Załqcznik do uchwały nr 97 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 26.05.2021 r-
Załqcznik nr 77 do Księgi JakoŚcĺ Ksztołcenio

KARTA PROGRAMU STUDIOW

Nazwaprogramu studiów (kierunku studiów) ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚnonowlsKA

Nazwa wydziału WYDZIAŁ MECHANICZNY

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jednolite
studia magisteľskie)

Studia I stopnia

pľoťll studiów (ogólnoakađemicki l pt akty czny)
Ogólnoakademicki

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Stacjonaľne

pľogram studiów obowiązuje od roku
akademickiego 2021t2022

data i numeľ uchwały Senatu przyjmującej
program studiów

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się 29.05.2019, Uchwała nr 324

przyporządkowanie do dziedzíny lub dziedzin
nauki Nauki inrynieryj no-techniczne

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazać, _
podkľeślii - dyscyplinę wiodącą do której
odnosi się minimum 50oÁ efektów uczenia się)

Inżynieria śľodowiska, górnictwo i
energetyka

czas trwania (w semestrach) 7

liczbapunktów ECTS 2r0

týuł zawodowy otľzymywany przez absolwenta InĘnieľ
klasyfikacja ISCED 0713 Elektryczność i eneľgia
związek z misją uczelni i jej strategią rozwoju Kształcenie na danym kieľunku łączy

najlepsze tľadycje myśli technicznej z
zadaniami dnia dzisiejszego i wyzrľaniem
wobec srybkich pruemian technologicznych
współczesnego świata. \il działalności
edukacyjnej i naukowo-badawczej wydzialu
łączy to potrzebę kształtowania nowoczesnej
myśli wobec pľzemian ekonomicznych i
perspektyw gospodaľcrych kraju z
twoľzeniem rvartości etycznych świata nauki
i techniki. Wokół tego posłannictwa skupiają
się naucryciele i studenci, badacze oraz
pľacownicy administracji, jak ľĺílľnież
przedstawiciele otoczenia gospodaľczego i
społecznego szkoĘ. Do podstawowych
składników tak postrzeganej misji należą:

kształcenieo badania naukowe oraz społe czila.
Spľzyja to integľacii i ľozwojowi nauki, a



także sĘmuluje kreatywno ść, oraz wzmacnĺa
więzĺ społeczne z regĺonem.

cele ksáałceniaoraz możliwości zatrudnienia i
kontynuacji studiów

Studĺa na kierunku mają zapewnĺó
wykształcenĺe specjalistówo ktőrzy w opaľcĺu
o nabytą wiedzę z zakľesu nauk
podstawowych i kĺeľunkowych nauk
inĘnĺerskich oraz umiej ętności
pľaktycznych' uryskają podstawy do pracy w
obszaľze pľoblem atyki zvl iązanej ze
studiowanym kierunkiem, w celu technĺczno-
technologicznego, ekonomicznego i
ekologicznego zaspakajania potľzeb
społecznvch.

wymagania wstępne _ oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w pľzypadku studiów
drugiego stopnia)

ŚcĺsĘ umysł, nastawĺenie na poszukĺwanĺe
nĺekonwencj onalnych r ozľłiązaűl
technĺcznycho chęć ĺ umĺejętność stałego
doskonalenia się. Prefeľowani są kandydaci o
zaĺnteresorvanĺach technicznych,
umiejętnościach analitycznych oľaz wieđzy z
zakľesu matematyki' fiuykĺ ĺ chemĺi.
Kandydat powĺnĺen również posiadaó
umĺejętnośó ľozrľiąrywania pľoblemów ĺ być
zoľĺentowany na pľacę w grupie. Pozĺom 4
PRK.

zasaďy rekrutacji (zgodne zuchwałą
rekrutacyjną)

Podstawę pnryjęcia na studia pĺeľwszego
stopnĺa stanowĺą wybrane rvynikĺ egzaminu
matuľalnego (dojnałości. Kľyteľium
decydującym o pľzyjęcĺu na studĺa
pĺeľwszego stopnia jest wartość wskaźnĺka
ľankĺngowego oblĺczanego w opaľcĺu o liczbę
punktów uryskanych za egzamĺnie
maturalnym (dojnałości)' z jęryka obcego
nowożytne go oÍaz dwóch przedmiotów
wybranych spośrĺód: chemĺao Íizykao
matematvka, ĺnfoľmatyka, i. polski.

różnice w stosunku do innych programów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pľowadzonych w Politęchnice
Opolskiej

Nie dotyczy.

sposoby weryfikacj i zakładany ch efektów
uczenia się

Wykaz egzamĺnĺiw oraz zasađy ocenĺania
poszczególnych pľzedmiotĺów są zawaľte w
kaľtach opĺsu pľzedmĺotĺów.

łączna |iczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuje w ľamach zajęó wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich

190

łącnla liczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuje w ľamach zĄęć: z zakľesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okĺeślonego pľogľamu
studiów I studiów

52

sumaryczne wskaźniki
chaľakteryzujące
program studiów, a w
tym:



dla proÍilu pľaktyczne go łączna liczba
punktów ECTS pľzrypisanychďo zĄęć:
zwiryany ch z pt akty cznym pľzy gotowaniem
zawodowym,
dla pľofilu ogólnoakademickiego Łączna
liczhapunktów ECTS pľzypisanych do zajęć,
nłłiązany ch z pr ow adzonymi badaniami
naukowymiw dziedzinie nauki lub sztuki
związanei z kierunkiem

EC 121l IS 121

liczbapunktów ECTS, któľą student musi
uzyskać w ľamach zajęć: zdziedziny nauk
humanistycanych lub nauk społecznvch

5

w przypadku studiów stacjonaľnych I stopnia
lub jednolĘch magisterskich liczba godzin
zaięi z wvchowani a ťlnĺ czneso

60

pľocentowy udziałIiczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sauki),,i'' w łącmej
liczbie punktów ECTS _ konieczny do
okľeślenia dla kazdej dyscypliny, w
przypadku pľogľÍtmu studiów
pr zy p ot ząđkowanego do więcej
niz iednei dyscypliny nauki (lub sztuki)

lOO"/"

Pľogľam studiów zaopiniowany przęz oľgan samoľządu studenckiego

.lú. ł ľ e. k......IÍ p.n:.g.n. d ę. lľ.

podpis przedstawiciela

organu

dr hab. Gľzegĺlľz Robak

data, podpis, pieczątka dziekana



ľ
WyozIAŁ MncHANIczľ{Y

POTITECHNIKA

CPOLSKA

Prłľĺy I PRoGRAMY sTuorow
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_ ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODoWISKA

. POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
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píełwszego stopnia

Fírst Cycle Programme - FuII-Time Studies

Polĺtechnĺka opolska, 2o2L r.



Politechnika Opolska
VWdziď Mechaniczny

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2021r.

Kierunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYNlERlA ŚRooolłnsxn
Field of study: POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: EľeReeĺYKA l lNŻYNlERlA ŚRoDoWIsKA

profil: ocolľĺolKADEMlcKl

nazwawydziału: Wvoalr Mecnlľlczľy

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

202112022

forma studiów (stacjonaľne / niestacjonarne) stacionaľne

poziom studiów (l stopnia / ll stopnia) l-go stopnia

czas trwania (w sem.) 7

tytuł zawod ovtly otrzy mywa ny p rzez a bso lwe nta inżynier

liczba punktów EcTs 210

2



Politechnika Opolska
Mlýdziď Mechaniczny

Kierunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYNlERlA ŚRoDoWsKA
Field of study: POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

PLAN STUDTOW_ STUDY PLAN

Spec"lłl_ľośé - SpecnlEATloN
EľeRcewxł Cleplľĺ

- TrłeRmĺu ENERGETlcs

lľłľleRll Śnooowlsxn
- EtĺvlRoľmeNTAL ENG|NEERING

SEMESTR: í (1"' Semester}
Liczba godzin zajęć w semestne; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semesteľ curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Pľoject) (Seminar)

1.1
Matematvka I

3oE 30 5
l\/athematics I

1.2
Geometria wykreślna ĺ5 30 4
Descriptive qeometry

ĺ.3
Podstawy materiałoznawstwa

15 1
Fundamentals of materials science

1.4
Chemia dla inżynierów í5E 15 í5 4
Chemistry for engineers

ĺ.5
Podstawy mechaniki technicznei í5 í5 3
Basics of mechanical engineering

ĺ.6
Ergonomia orazbezpieczeństwo i higiena pracy í5 1 BHP
Ergonomics and industrĺal safety

1.7
Technologie ĺnformacyjne í5 30 4 TI
lnformation technology

í.8
Technologie i uządzenia pzemyďowe

30 2
Technologies and industrial apparalus

í.9
Miernictwo i planowanie eksperymentu í5 í5 15 4
Measurement and planning oíthe experiment

Pzedmioý obieralne humanistyczno_spďecane - wymagana liczba p. ECTS w semestae
(optional unĺts - compulsory ECTS in a semester)

2

ĺ.{0
Paedmiot humanistvczno-społecznv I

30 (2) HSw
Humanistic and social subiect I

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

í95 í65
30

Razem godzin/ECTS W sěmestrze (Total hours/ECTS ĺn a
semester)

360

SEMESTR: 2 (2"d Semester)
Liczba godzin zajęó w semestrze; E - egzamin
Working time (houľs) a semester; E - Exam

ECTS ryP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminaľ)

2.1
Podstawy ekologii

15 í5 2
Fundamentals of ecology

3

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ MEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kieľunek studiów:
ENERGETYKA l lNärNlERn ŚRoDoWsKA

Field of study:
POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Sruon SĺlcĺotĺłRNE PtERtĺ'/szEGo sToPNlA - lNżYNERsKlE
Flnsr Gycle PnooRłnnnłe - Fuu--TlmE Sruoles (Engineer's degree)



Politechnika Opolska
\^lydział Mechanicuny

Kierunek studióW; ENERGETYKA l lNäNlERIA ŚRoDoWsKA
Field of study: POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

2.2
V1/łaściwości substancii rzeczywistych

15 ĺ5 2
Properties of real substances

2.3
Podstawy rysunku technicznego ĺ5 30 3
Basics of technical drawing

2.4
Maszynoznawstwo ogólne

30 2
General machine enqineerino

2.5
Matematyka ll

30E 30 5
Mathematics ll

2.6
Fizvka dla inżVnierów t5 í5 í5 3
Physics ĺor engineers

2.7

Podstawy wytzymałości materiałów ĺ elementów
konstrukcyjnych í5E ĺ5 15 4
Fundamentals of strength of mateľials and
construction elements

2.8
ochrona środowiska

30E 3
Environmental protection

2.9
Elementy informatyki i podstaw programowania

í5 30 3Elements of computer science and basics of
programming

Pzedmioý obieralne humanĺsýczno-spďeczne _ Wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

3

2.10
Pzedmiot humanistvczno_spďeceny l l

30 (3) HSw
Humanistic and social subiect ll

Liczba godzin w semestrue (Number of hours in a
semester)

210 í80
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

390

SEMESTR: 3 (3'd Semester) Liczba godzin zajęó w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS ryP
Nr

Pzedmlot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

3.ĺ
Podstawy gospodarki odpadami ĺ5 í5 3
Waste management

3.2
Mechanika pĘnów

í5E 30 í5 5
Fluid mechanics

3.3
Rachunek różniczkowy i całkowy ĺ5 í5 3
Differential and integral calculus

3.4
Statystyka inżynierska

15 í5 3
Engineering statistics

3.5
Techniki pozyskiwania energii

15E í5 3
Energy generation techniques

3.6
Język obcy

30 { W
Foreign language

3.7
V\&chowanie Íizyczne

30 0 W
Physical education

3.8
lnżynieria elektryczna ĺ5 í5 2
Electľical enqineerĺng

3.9
Operacie mechaniczne ĺ5E 30 ĺ5 5
Mechanical operations

3.10
Techniki ochrony powietza

15 í5 {5 4
Techniques of air protection

3.1í
Podstawy CAD I ĺ5 I
Fundamentals oí CAD l

4



Politechnika Opolska
\Ą^/dziď Mechaniczny

Kierunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYNlERlA ŚRoDoWsKA
Field of study: POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Liczba godzin W semestÍze (Numbeľ of hours in a
semester)

120 ĺ35 120 ĺ5
30

Razem godzin/ECTs w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

390

SEMESTR: 4 (4ü Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

4.1
Sorpcyine oczyszczanie gazów

30E 30 5
Sorption gas purification

4.2
Hydrologia z gospodaĺką wodną

30 í5 4
Hydrologv and water management

4_3
Geodezia z elementami informacji pzestaennej

í5 í5 í5 3
Geodesy with elements of spatial information

4.4
Monitońng środowiska í5 í5 3
Environmental monitoring

4.5
Termodynamíka techniczna

30E 30 í5 5
Technical thermodynamics

4.6
Język obcv

30 1 W
Foreign language

4.7
VlVchowanie fizyczne

30 0 W
Phisical education

4.8
Pľocesy i aparaty cieplne í5E í5 ĺ5 4
Thermal processes and apparatus

4.9
Podstawy automatyki i technik sterowania

15 í5 3
Basics of automatics and control techniques

4.10
Podstawy CAD ll

30 2
Fundamentals of CAD ll

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

í50 í{l5 120 45
30

Razem godzin/EOTS W semestrze (Íotal hours/ECTS in a
semester)

420

SEMESTR: 5 (5ú Semesteľ}
Liczba godzin zajęó w semestne; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E * Exam

ECTS TYP
Nľ

Przedmiot w c L P s

Subject unit - semester curľicular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

5.ĺ
lnstalacje wodociągowe í5 í5 2
Water supply installations

5.2
Technologia wody í5 í5 3
Water technology

5.3
Praca proiektowa przejściowa

30 2
Transitional design work

5.4
Podstawy cAD llĺ

30 2
Fundamentals of CAD lll

5.5
Język obcy

30 1 W
Foreign language

5.6
Praktyka zawodowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Pľofessĺonal practice

5.7
Zasady konstruowania aparatów i uządzeń

15E 30 4Principles of construction of apparatuses and
devices

Specjalność: Energeýka Cieplna
Speciaĺization: Theľmal energetĺcs

5



Politechnika Opolska
Vwdziď Mechaniczny

Kĺerunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYNlERlA ŚRoDoWsKA
Fieĺd of study: PoWER AND ENVIRoNMENTAL ENG|NEER|NG

5.8
Techniki spalania paliw

30E ĺ5 í5 4 W
Fuel combustion techniques

5.9
Silnikicieplne í5 í5 2 W
Heat engines

5-í0
Konweľsia enerqii i technologie energetyczne

í5E 30 3 WEnergy convertion and power engineering
technology

5.ĺíUządzenia chłodnicze ĺ klimatyzacyjne í5 í5 2 W
Refriqeration and air-conditioninq equipment

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

120 45 ĺ05 90
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

360

Specjalność: lnżynieria Środowiska
Specialization: Enviľonmental engineeńng

5.12
lnstalacje ściekowe í5 í5 2 W
Sewage installations

5.ĺ3
Technologia oc'zyszczania ścieków ĺ5 15 2 W
Wastewater treatment technology

5.14
Metody instrumentalne w inżynierii środowiska í5 15 2 W
lnstrumental methods in environmental engineering

5.ĺ5
Konstrukcje budowlane

30E í5 3 W
Building structures

5.í6
Podstawv biotechnologii i biotechniki í5 í5 2 W
Basics oí biotechnology

Liczba godzin w semestze (Number of houľs in a
semester)

í35 120 í05
30

Razem godzin/ECTS w semestze (ľotal hoursiECTS in a
semester)

360

SEMESTR: 6 (6ĺh Semester)
Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamin
Woľking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) {Seminar)

6.í
Nowoczesne materialy inżynierskie ĺ5 ĺ5 2
Modern engineering materials

6.2
Seminańum dyplomowe l ĺ5 1
Diploma seminar I

6.3
ochrona własności intelektualnei í5 {5 2 OW
Protection of invention properties

6.4
Język obcy

(E) 30 2 W
Foreiqn languaqe

6.5
Praca dyplomowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Diploma thesis

6.6
Uządzenia ĺ instalacje gŻewcze í5 15 2
Heatino devices and installations

Specjalnośó: Energetyka Cieplna
Specialization: Thermal eneľgetics

6.7
Kotły

30E í5 15 4 W
Boilers

6.8

Eksploatacja elektrowni i elektrocieýowni
zawodowych

30 ĺ5 3 W
Power stations and combined heat and power
plants

6.9
Pompy ciepła i kolektory słoneczne í5 í5 15 3 W
Heat pumps and solar collectors

6



Politechnika Opolska
V!ýdziď Mechaniczny

Kierunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYNlER|A ŚRoDoWsKA
Field of study: Po\Ą/ER AND ENVlRoNMENTAL ENGlNEERlNG

6.ĺ 0
Racjonalne gospodarowanie energią

15E í5 15 3 W
Rational enerqy manaqement

6.í ĺ Maszyny i instalacje pľzepływowe
15E ĺ5 í5 3 W

Fluid machinery and installations

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í50 60 90 60 í5
30

Razem godzin/ECTS W semestŻe (Total hours/ECTS in a
semester)

375

Specjalność: lnżynieria Środowiska
Specialĺzation: Enviľonmental engineering

6.12
Termiczne pruetwazanie odpadów í5 ĺ5 2 W
Thermal waste treatment

6.13

Projektowanie instalacji wenýlacyjnych i

klimatyzacyinych í5E 30 3 W
Designing oí ventilation and air conditioning
systems

6.í4
Restrukturyzacja obszarów zdewastowanych

15E í5 2 W
Restructuring of dewastated areas

6.í5
Geotechnika i mechanika gruntóW

í5 1 W
Geotechnics and ground mechanics

6.ĺ6
Kosztorysowanie w inżynierii środowiska í5 í5 2 W
Costing in environmental engineering

6.17
Ziemne roboty instalacyjne ĺ5 15 2 W
Excavation works

6'í8 oceny oddziaľywania na środowisko ĺ5E 30 2 W
Environmental impact assessments

6.í9
Proiektowanie instalacji gazowych ĺ5 ĺ5 2 W
Gas system design

Liczba godzin w semestŻe (Number of hours in a
semester)

ĺ65 60 60 90 í5
30

Razem godzin/EOTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semesler)

390

SEMESTR: 7 (7th Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmlot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Semĺnar)

7.1
Audyt eÍektywności energetycznej í5E 30 3
Energy efÍiciency audit

7.2
Seminarium dyplomowe ll

15 1
Diploma seminar ll

7.3
Praca dyplomowa

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) ĺ0 W
Diploma thesis

Specjalnośé: Energetyka Cieplna
Specialization: Thermal eneľgetĺcs

7.4
V1fumaqania pľawne i administracyjne w energetyce

ĺ5 1 WLegal and administrative requirements in the energy
sector

7.5

Technologia wytwazania elementów aparatury
cieplnei ĺ5 í5 2 W
Technologĺes of manufacturĺng elements of thermal
apparatus

7.6
Energetyka wodna i wiatrowa í5 ĺ5 2 W
Hydro and wind energy

7.7
Gospodarka remontowa w energetyce ĺ5 í5 2 W
Renovation of the power industry

7.8
Gospodarka odpadami w energetyce

15 í5 15 2 W
Waste management in power engineering

7



Politechnika Opolska
Vldziď Mechaniczny

Kĺerunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYN|ER|A ŚRoDoWsKA
Field of study: POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

7.9
Modelowanie procesóW energetycznych í5E 30 3 W
Modeling of enerqy processes

7.10
TrwałośÓ i niezawodnośi urządzeń energetycznych ĺ5 {5 2 W
Liíetime and reliability of energy devices

Przedmĺoty wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestÍze
(optional unĺts - compulsory ECTS in a semester)

2

7.11

Pzedmiot wybieralny: Eneľgetyka jądrowa
í5 ĺ5 (2) Sw

Elective @urse: Nuclear energy

Pzedmiot wybieralny: Kreatywne myŚlenie
inżVnierskie í5 í5 (2) Sw

Elective course: Design Thinking

Pzedmiot wybieralny: Przepływy wielofazowe í5 í5 (21 Sw
Electĺve course: Multiphase flows

Liczba godzin w semestae (Number of hours in a
semester)

{35 30 45 75 í5
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

300 +1S(Sw forma nie W)

Specjalnośó: lnżynieńa Środowiska
Specializalĺon: Environmental engineering

7.12

V$magania prawne i administĺacyjne w inŻynierii
środowiska í5 1 W
Legal and administrative requirements in

environmental engineering

7.13
Gospodarka obiegu zamkniętego

15 í5 2 W
Circular economy

7.14
Gospodarka osadami Ściekowymi í5 í5 í5 3 W
Sewage sludge managetnent

7.15
Toksykologĺa środowiska ĺ5 ĺ5 í5 3 W
Environmental toxicology

7.16
Składowanie odpadów í5E 15 í5 3 W
Waste landÍilling

7.17
Podstawy qospodarowania energią

15 í5 2 W
Basĺcs of energy management

Przedmioty wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(optional unĺts - compulsory ECTS in a semester)

2

7.í8

Pzedmiot wybieralny: Gospodarka surowcami w
pzemyśle

{5 í5 (2t Sw
Elective subjeđ: Raw materĺals management in
industry

Paedmiot wybieralny: Kreatywne myślenie
inżynierskie 15 í5 (2) Sw

Elective subiect:Creative engineering thinking

Pzedmiot wybĺeralny: Podstawy gleboznawstwa í5 í5 (2) Sw
Elective subject: Basics of soil science

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

120 60 30 60 í5
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

295+15 (Sw forma nie W

PLAN sTUDlÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS

Specjalnośé: Energetyka Cieplna
Specialĺzation: Thermal

Łącznie godzin kontaktowychiEcTs w planie studiów
2610 210

Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalnośé: lnżynieria
Specialization: Environmental engineering

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
26{0 210

Total contact houľs/ECTS in study plan



Politechnika Opolska
hldziď Mechaniczny

Kierunek studiów: ENERGETYKĄ ł lNŻYNlER|A ŚRoDoWsKA
Field of study: POVVER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Specialnośé: Energetyka Cieplna
Specialization: Thermal eneľgetics

Tvp PrzedmioĘ p. ECTS liczba godzin

bez określonego typu 130 1620

OW ochrona własn' intelekt' 2 30

TI Tech noĺogie informacyj ne 4 45

W V1łbieralne 66 8'ĺ0

BHP BHP I 15

Sw Specjalnościowe wybieralne 2 30

HSw Human isýczno-spďeczne wybieralne 5 60

Łącznie: 210 2610

Specjalność: l nżynieria Środowiska
Specialization: Enviľonmental engineering

Tvp Przedmioty p. ECTS liczba Oodzin
bez określonego typu 'ĺ30 1620

OW ochrona własn. intelekt. 2 30

TI Technologie informacyjne 4 45

W \Ąńĺbieralne 66 810

BHP BHP 1 15

Sw Specjalnościowe wybieralne 2 30

HSw H umanistyczno-spďeczne wybieralne 5 60

Łącznie: 210 2610

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studĺów ENERGEľKA l
l NŻYN l ER|A Śnooowlsl(A (studia pieMszego stopnia)
Plan iprogram studiów:

- uchwalony pzez Senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowany pÍzez samoząd studencki.

Politechnika Opolska
\Á!dział Mechaniczny
Opole 2021 r.

DZIEKAN

ľ/,4
ihż' Gľzegorz Robak

fuIanek l(omunłen

ťĺrze t|lła *1 ęie( 9umaľ'z1i'd r0
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dr hąb,

I



Zołqcznik nr 77 do Księgi Jokości Ksztołcenia

KARTA PRoGRAMU STUDIÓW

Nazwa programu studiów (kierunku studiów) ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚnonowISKA

Nazwa wy działu wY DZI 
^Ł 

MECHANIC ZNY

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jednolite
studia magisterskie)

Studĺa I stopnia

pľofil studiów (ogólnoakademicki l prakty czny)
Ogólnoakademicki

forma studiów (stacjonaľne / niestacjonaľne) Niestacjonarne

program studiów obowiązuje od roku
akađemickiego

2021t2022

datai numer uchwały Senatu przyjmującej
progľam studiów

data i numeľ uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się 29.05.2019, Uchwała nr 324

przyporząđkowanie do đziedziĺy lub dziedzin
nauki

Naukĺ inzynieryj no_techniczne

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypađku kilku wskazaó _
podkľeślió - dyscyplinę wiodącą do któľej
odnosi się minimum 50% efektów uczenia się)

InĘnieria środowĺska' góľnictwo ĺ
eneľgetyka

czas trwania (w semestrach) 7

Iíczbapunktów ECTS 210

tytuł zawodowy otľzymywany pľZez absolwenta Inżynier

klasyfikacia ISCED 0713 Elektryczność i eneľgia

związekzmisjąuczelni i jej strategią ľozwoju Kształcenie na danym kieľunku łączy
najlepsze tľadycje myśli technicznej z
zadanĺami dnĺa dzisiejszego i wyzrľaniem
wobec srybkich pľzemĺan technologĺcznych
współczesnego śwĺata. W działalnoścĺ
edukacyjnej ĺ naukowo_badawczej wydzĺału
|ącry to potľzebę kształtowanĺa nowoczesnej
myśli wobec przemian ekonomicznych ĺ
perspektyw gospodaľcrych kľaju z
twoľzeniem wartości etycznych świata naukĺ
i technĺkĺ. Wokĺół tego posłannĺctwa skupĺają
się naucryciele ĺ studencio badacze oraz
pracownicy administľacji, jak rĺÓwnież
pľzedstawiciele otoczenia gospodarczego i
społecznego szkoły. I)o podstawowych
składnĺkĺów tak postľzeganej misjĺ należą:

kształcenĺeo badania naukowe oľaz społeczna.
Sprzyja to ĺntegľacji ĺ rozrvoiowi nauki, a



także stymuluje kreatywnośó oľaz wzmacnia
wĺęzĺ spoleczne z ľegionem.

cele kształc ęnia or az możliwości zatrudnienia i
kontynuacji studiów

Studia na kieľunku mają zapewnić
wykształcenie specjalistów, ktőrzy w opaľcĺu
o nabytą wiedzę z zakľesu nauk
podstawowych ĺ kĺeľunkowych nauk
ĺnżynierskich oľaz umĺejętności
pľaktycznych' uryskają podstawy do pľacy w
ob szarze p roblem atyki złlĺ iązanej ze
studiowanym kierunkiem, w celu techniczno-
technologicznego, ekonomicznego i
ekologĺcznego zaspakajanĺa potľzeb
spolecznvch.

wymagania wstępne - oczekiwaĺre kompetencje
kandydata (szczególnie w przypadku studiów
đrugiego stopnia)

ŚcĺsĘ umysł, nastarľienĺe na poszukĺrvanĺe
niekonwencj onalnych romiązail
technicznycho chęć i umiejętnoŚć stalego
doskonalenia się. Pľeferowaní są kandydacĺ o
zainteľesowaniach technicznych,
umĺejętnościach analiĘcznych oľaz wiedzy z
zakľesu matematyki' Íizykĺ ĺ chemĺi.
Kandyđat powĺnĺen ľĺíwnĺeż posĺadać
umĺejętność ľozwĺąrywania pľoblemów ĺ być
zorĺentowany na pľacę w gľupie. Poziom 4
PRK.

zasady rekrutacji (zgodne zuchwałą
ľekrutacyjną)

Podstawę przyjęcia na studĺa pieľwszego
stopnia stanowią rvybľane rvynĺki egzamĺnu
matuľalnego (dojrzałości. Kryteľium
decydującym o przyjęcĺu na studia
pierwszego stopnĺa jest waľtość wskaźnika
ľankĺngowego oblĺczanego w oparcĺu o lĺczbę
punktów uryskanych za egzamĺnie
maturalnym (dojnaloścĺ)' z ięryk a obcego
nowożytne Eo oralz dwóch przedmiotów
wybľanych spośrĺód: chemĺa, frzyka,
matematvka, infoľmatyka. i. polski.

tóźmicę w stosunku do innych progľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
ĺczęnia się prowadzonych w Politechnice
Opolskiej

Nie dotycry.

spo soby weryfikacj i zakłađany ch efektów
uczenia się

Wykaz egzaminów oraz zaslďy oceniania
poszczególnych pnedmiotów są zawarte w
kaľtach opĺsu pľzedmĺotów.

łączna liczbapunktów ECTS' którą student
uzyskuje w ľamach zajęó wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich

190

łączna |iczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ľamach zajęć: z zakĺesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
ucz,enia się dla okľeślonego pľogľamu

studiówI

52

sumaľyczne wskaźniki
chaľakteryzujące
pľogľam studiów, a w
tym:



dla profilu praktyczne go łączna liczb a
punktów ECTS pľzypisanych do zajęi
nłłiązany ch z pr akty cznym przy gotowaniem
zawodowym,
dla profilu ogólnoakademickiego łączľlra
liczbapunktów ECTS przypisanych do zajęó
złĺiązany ch z pt ow aďzonymi badaniami
naukowymiw dziedzinie nauki lub sztuki
rwíazanei z kierunkiem

rcc 127 / rS 121

liczbapunktów ECTS, którą student musi
uzyskaó w ramach zajęć: z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społeczrych

5

Nĺe dotycry.
w pľrypadku studiów stacjonaľnych I stopnia
lub jednolitych magisteľskich liczba godzin
zai ęó z wychowani a ťlry czne go

procentowy udziałLiczhy punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki),,i'' W łącznej
liczbie punktów ECTS _ konieczny do
okľeślenia dla każdej dyscypliny, w
pľrypadku pľogľamu studiów
pr zy pot ządkowane go do więcej
niz iednei dyscypliny nauki (lub sztuki)

100%

Pľogram studiów zaopiniowany ptzez oľgan samoľządu studenckiego.

.,il : rę.k...W ę n.ą nd..e.r.......

podpis przedstawiciela

oľganu samogg$ffienckiego

ľ*
inż. Grzegorzdr hab. Robąk

data, podpis, pieczątka ďnekaĺa
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POLITECHNIKA

OPCLSKA

Prłľy I PRoGRAMY sTuorÓw
Srunv PlÁlvs ÁnrD PRoGRAMMEĺ

KlnnUNEK SľunrÓw _ FIELD oF sTUDY

a

. ENERGETYKA I INZYNIERIA SRODOWISKA

. POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Studía niestacjonarne
Piemttszego stoPnia

First Cycle Programme - Palt-Tíme Studíes

Politechnĺka opolska, 2o2t r.



Politechnika Opolska
\ÁÁ7dziď Mechaniczny

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Opole 2021 r.

Kierunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYNlERlA ŚRoDo!Ą/lsKA
Field of study: PO\ /ER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: EľeReervKA l lNżYNlERn ŚRoDoWlsKA

pľofal : ooÓlľolKADEMlcKl

nazwa wydziału: Wyozlłł. Mecnlľlczľy

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma studiów (stacjonarne / niestacjonaľne) niestacjonaľne

poziom studiów (l stopnia / ll stopnia) l-go stopnia

czas tnnrania (w sem.) 7

tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta inżynier

liczba punktów EcTs 210

2



Politechnika Opolska
V\rydziď Mechanic.zny

Kierunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYNlERlA ŚRoDoWsKA
Field of study: PoWER AND ENV|RoNMENTAL ENG|NEERłNG

PLAN STUDIOW- STUDY PLAN

Specĺll_tĺość - SpecnlEATloN
EľeReeľvxn Cleplnł

- TneRułt_ ENERGETlcs

tľżvľlenn Śnooowsxl
- EľĺvlRoĺrlmeNTAL ENGINEER|NG

SEMESTR: í {í't Semester} Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamin
Woľking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot w c L P s
Subject unit _ semester curľicular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

1.1
Matematyka I

20E 20 5
Mathematics I

1.2
Geometria wykreślna

10 20 4
Descriptive geometry

1.3
Podstawy materiałoznawstwa í0 1
Fundamentals of materials science

1.4
Chemia dla inżynĺerów í0E í0 10 4
Chemistry for engineers

í.5 Podstawy mechaniki technicznei í0 í0 3
Basics of mechanical engineering

ĺ'6 Ergonomia oraz bezpieveństwo i higiena pracy
10 1 BHP

Ergonomics and industrial safety

1.7
Technologie informacyjne í0 20 4 TI
I nformation technology

í.8
Technologie i urządzenia przemyďowe

20 2
Technologĺes and industrial apparatus

í.9 Miernictwo i planowanie eksperymentu í0 í0 í0 4
Measurement and planning oí the expeľiment

Pzedmioty obieralne humanistyczno-spoleczne - wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

í.ĺ0Pzedmiot humanisĘczno-spoleczny l
20 (2t HSw

Humanistic and social subiect I

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester) í30 110

30
Razem godzin/ECTS w semestze (l-otal hours/ECTS in a
semester) 240

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Liczba godzin zaięć;w semestrze; E _ egzamin
Working time (houľs} a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semesteľ curricular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

2.1
Podstawy ekologii í0 ĺ0 2
Fundamentals of ecology

3

POLITECHNIKA OPOLSI(A
WYDZIAŁ MEcHANlczNY

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Kieľunek studiów:
ENERGEWKA l lNät/NlERn ŚRoDoWsKA

Field of study:
POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Sruon NlesrłcĺoĺĺARNE PlERwszEGo sToPNlA - lNŻrNlERsKlE
Fnsĺ Cycle PnooRłľvlĺue _ Pnnĺ-Tlnne Sruolps (Engineer's degree)



Politechnika Opolska
Vlldziď Mechanĺczny

Kierunek studiów: ENERGETYKA l INŻYNlERlA ŚRoDoWsKA
Field of study: POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

2.2
V1/łaŚciwości substancii rzeczwistych ĺ0 10 2
Properties of real substances

2.3
Podstawv rysunku technicznego í0 20 3
Basics of technical drawing

2.4
Maszynoznawstwo ogólne

20 2
General machine engineerinq

2.5
Matematyka lĺ

20E 20 5
Mathematics ll

2.6
Fizvka dla inżVnierÓw í0 í0 í0 3
Physics íor engineers

2.7

Podstawy wýzymałości mateľiałów i elementów
konstrukcyjnych

10E 10 ĺ0 4
Fundamentals of strength of materials
andconstruction elements

2.8
Elementy informatyki i podstaw programowania

í0 20 3Elements of computer science and basics of
proqľamminq

Pzedmioý obieralne humanistyczno-spďecane - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

3

2.9
Pzedmiot humanistyczno-spďeczny l l

20 {3) HSw
Humanistic and social subject ll

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

120 120
27

Razem godzin/ECTS W semestĺze (Iotal houľs/ECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 3 {3'd Semester}
Liczba godzin zajęć;w semestľze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pzedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Pľoject) (Seminar)

3.í
Podstawy gospodarki odpadami ĺ0 í0 3
Waste management

3.2
Mechanika plynów

í0E 20 í0 5
Fluid mechanics

3.3
Rachunek różniczkowy ĺ całkowy ĺ0 í0 3
Differential and integral calculus

3.4
Statystyka inŹynierska ĺ0 í0 3
Engineering statistics

3.5
ochrona środowiska

20E 3
Environmental protection

3.6
Techniki pozyskiwania energii í0E í0 3
Energy generation techniques

3.7
Język obcy

20 1 W
Foreign lanquaqe

3.8
Operacje mechaniczne í0E 20 ĺ0 5
Mechanical opeľations

3.9
Techniki ochrony powietrza í0 ĺ0 í0 4
Techniques oí air protection

3.'10
Podstawy CAD I

{0 í
Fundamenials of CAD I

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

90 60 80 í0
3ĺ

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

4



Politechnika Opolska
Vwdziá Mechaniczny

Kierunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYNlERlA ŚRoDoWsKA
Field of study: POWER AND ENVłRONMENTAL ENGĺNEER|NG

SEMESTR: 4 (4ń Semester) Liczba godzin zajęé w semestnze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s

Subject unit - semesteľ curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

4-1
Monitoring środowiska í0 ĺ0 3
Environmental monitoľing

4.2
Hydrologia z gospodarką wodną

20 ĺ0 4
Hydrology and water management

4.3
Geodezia z elementami informacii pzestzennei

{0 ĺ0 {0 3
Geodesy with elements of spatial information

4.4
Termodynamika techniczna

20E 20 í0 5
Technical thermodynamĺcs

4.5
Język obcy

20 1 W
Foreign language

4.6
lnżynieria elektrycŽna í0 10 2
Electrical enqineerinq

4.7
Procesy i aparatv cieplne

't0E í0 10 4
Thermal processes and apparatus

4.8
Podstawy automatyki i technik sterowania

10 í0 3
Basics of automatics and control techniques

4.9
Podstawy CAD ll

20 2
Fundamentals of CAD ll

Liczba godzin w semestrze (Number oí hours in a
semester)

90 40 80 30
27

Razem godzin/EOTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 5 (5'h Semester) Liczba godzin zajęć w semestlze; E - egzamin
Woľking time (hours} a semester; E _ Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
{Laboratory

classes) (Pľoject) (Seminar)

5.í
Podstawy CAD lll

20 2
Fundamentals of CAD lll

5.2
Technologia wody

10 í0 3
Water technology

5.3
Praca projektowa pzejŚciowa

20 2
Transitional design work

5.4
lnstalacie wodociągowe í0 í0 2
Water supply installations

5.5
Język obcy

20 1 W
Foreign lanquaqe

5.6
Praktyka zawodowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Professional practice

5.7

Zasady konstruowania apaľatów i uządzeri
10E 20 4Principles of construction of apparatuses and

devices

Specjalnośó: Energetyka Cieplna
Specialization: Thermal energetics

5.8
Techniki spalania paliw

20E í0 í0 4 W
Fuel combustion techniques

5.9
Silnikicieplne ĺ0 10 2 W
Heat engines

5.í0
Konwers-|a eneľgii i technologie energetyczne

ĺ0E 20 3 WEnergy conveńion and power engineering
technology

5



Politechnika Opolska
\Á|dziď Mechaniczny

Kĺerunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYN|ER|A ŚRoDoWsKA
Field of study: POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

5.ĺíUządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne í0 í0 2 W
Refrigeration and air-conditioninq equipment

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

80 30 70 60
30

Razem godzin/EcTs W semestŻe (Total hours/ECTS in a
semester)

240

Specjalnośá lnżynieria Śľodowiska
Specialization: Enviľonmental engineering

5.12
Technoloqia oczvszczania ścieków

10 10 2 W
Wastewater treatment technology

5.í3
lnstalacje ściekowe ĺ0 ĺ0 2 W
Brak tłumaczeniaI

5.í4
Metody instrumentalne w inżynierii Środowiska ,l0 ĺ0 2 W
lnstrumental methods in environmental engineering

5.í5
Konstrukcje budowlane

20E' í0 3 W
Building structures

5.í6
Podstawy biotechnologii i biotechniki í0 í0 2 W
Basics of biotechnology

Liczba godzĺn w semestae (Numbeľ of hours in a
semester)

90 80 70
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

244

SEMESTR: 6 (6th Semesteľ) Liczba godzln zajęć w semestze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

6.í
Nowoczesne materiaý inżynierskie ĺ0 í0 2
Modern engineering materials

6.2
Seminańum dYplomowe l í0 1
Diploma seminar I

6.3
ochrona własności intelektualnej í0 í0 2 OW
Pľotection oí invention propeľties

6.4
Język obcy

(E) 20 2 W
Foreign language

6.5
Praca dyplomowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 W
Diploma thesis

6.6
Uządzenia i instalacie grzewcze

10 í0 2
Heating devices and installations

Specjalnośé: Energeýka Cieplna
Specialization: Thermaĺ energetics

6.7
Kotfu

20E í0 í0 4 W
Boilers

6.8

Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni
zawodowych í0 í0 3 W
Power stations and combined heat and power
plants

6.9
Pompy ciepła i kolektory słonecene ĺ0 ,l0 ĺ0 3 W
Heat pumps and solar collectors

6.ĺ0
Racĺonalne qospodarowanie enerqią í0E {0 ,t0 3 W
Rational energy management

6'ĺ í Maszyny i instalacje pzepýwowe ,t0E {0 í0 3 W
Fluid machinery and installations

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

90 40 60 40 10
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS ĺn a
semester)

240

6



Politechnika Opolska
\Ął!dzial Mechaniczny

Kierunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYNlERlA ŚRoDoWsKA
Field of study: PoWER AND ENV|RoNMENTAL ENGłNEER|NG

Specjalnośó: lnżynieria Środowiska
Specialĺzation: EnVironmental engineering

6.12
Gospodarka obiegu zamkniętego í0 í0 2 WCircular economy

6.{3
Termiczne pzetwazanie odpadów í0 í0 2 WThermal waste treatment

6.14

Projektowanie instalacji wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych
í0E í0 3 WDesigning oí ventilation and air conditioning

systems

6.,l5
Restrukturyzacja obszarów zdewastowanych

í0E í0 2 WRestructuring of dewastated areas

6.ĺ6
Geotechnika i mechanika gruntów

í0 1 WGeotechnics and ground mechanics

6.17
Kosztorysowanie w inżynierii środowiska í0 í0 2 WCosting in environmental engineering

6.18
Zĺemne roboty instalacyjne ĺ0 ĺ0 2 WExcavation works

6.19
PĘektowanie instalacji gazowych

í0 10 2 WGas system design
Liczba godzin w semestrze (Number oí hours ĺn a
semester) íĺ0 30 40 50 í0

30Razem godzin/ECTS W semestŻe (Total hours/ECTS in a
semester) 240

SEMESTR: 7 (7th Semester) Liczba godzin zajęó w semestľze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curriculaľ (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

7.1
Sorpcyjne oczyszczanie gazów

ĺ0E 20 5Sorptĺon gas puriÍication

7.2
Audý efektywnoŚci energetycznej

í0E 20 3Energy efficiency audit

7.3
Seminarium dyplomowe I I

í0 1Diploma seminar ll

7.4
Praca dyplomowa

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) ĺ0 WDipĺoma thesis

Specjalność: Energetyka Cieplna
Specialization: Thermal energetics

7.5
V[magania prawne i administracyjne w energetyce

10 1 WLegal and administrative requirements in the energy
sector

7.6

Technologia wytwazania elementów aparatury
cieplnej

í0 ĺ0 2 WTechnologies of manuíacturing elements of thermal
apparatus

7.7
Energetyka wodna i wiatrowa í0 í0 2 WHydro and wind energy

7.8
Gospodarka remontowa w energetyce ĺ0 í0 2 WRenovation of the power industry

7.9
Gospodarka odpadami w energetyce ĺ0 ĺ0 't0 2 WWaste management in power engineering

7.10
Modelowanie procesów energetycznych í0E 20 3 WModeling of energy processes

7.11
TrwałoŚó i niezawodność uządzeń energetycznych

10 í0 2 WLifetime and reliability oí energy devices
Pzedmioty wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestÍze

(optional unĺts - compulsory ECTS in a semester) 2
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Politechnika Opolska
\Ąłýdział Mechaniczny

Kierunek studióW: ENERGETYKA l lNŻYNlERlA ŚRooowsxl
Field of study: POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

7.12

Pzedmiot wybieralny: Eneľgetvka iądrowa í0 ĺ0 tzt Sw
Eleclive course: Nuclear energy

Pzedmiot wybieralny: Kreatywne myślenie
inżynierskie 10 ĺ0 (21 Sw
Elective course: Design Thinking

Pzedmiot wybieľalny: Pzepľywy wielofazowe
10 í0 (21 Sw

Elective course: Multiphase Ílows

Liczba godzin w semestze (Number of houľs in a
semester) í00 40 30 50 ĺ0

35
Razem godzinlECTS w semestze (ľotal hours/ECTS in a
semester)

230 +10 (Sw forma nie w
Specjalnośé: lnżynieria Środowiska

Specialization: Environmental engineering

7.13
V!ýmagania prawne i administracyjne w inżynierii
środowĺska ĺ0 1 W
Brak tłumaczenia!

7.14
Gospodarka osadami ściekowymi ĺ0 í0 í0 3 W
Sewage sludge management

7.15
Toksykologia środowiska í0 í0 í0 3 W
Environmental toxicology

7.16
oceny oddziaływania na Środowisko ĺ0E 20 2 W
Environmental impact assessments

7.17
Składowanie odpadów í0E í0 {0 3 W
Waste landÍilĺing

7.18
Podstawy gospodarowania energią

10 í0 2 W
Brak tłumaczenia!

Pzedmioty wybieralne - Wymagana liczba p. EGTS w semestŻe
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

7.í9

Pzedmiot wybieľalny: Gospodaľka surowcami w
przemvśle

í0 í0 (2t Sw
Elective subject: Raw materials management ĺn
industry

Pzedmiot wybieralny: Kreatpłrne myśĺenie
inżynieĺskie í0 ĺ0 (2) Sw
Elective subjecl: Creative engłneering thinking

Pzedmiot wybieralny: Podstawy gleboznawstwa
{0 í0 (2',1 Sw

Elective subiect; Basics of soil science
Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

90 70 20 40 10
35

Razem godzin/ECTS w semestae (Total hours/ECTS in a
semester)

239 +10 (sw forma nie w

PLAN sTUDtÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Specjalnośé: Energetyka Cieplna
Specialization: Thermal eneľgetics

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
í680 210

Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalność: lnżynieria Środowiska
Specialization: Environmental engineering

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
{680 210

Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA

B



Politechnika Opolska
\Äłýdzĺal Mechaniczny

Politechnika Opolska
VĘdział Mechaniczny
Opole 2021 r.

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów ENERGETYKA l

lNŻYNlERlA Śnooowsl(A (studia pierwszego stopnia)
Plan iprogram studiów:

- uchwalony pzez Senat PO w dniu nie podano daty

- zaopiniowany przez samoaąd studencki.

dľ hab.

DZIEKAN

fu,ł
iľĺĺ. Grzegoľz Robak

ilĺrrrk (1r-u,r,Ję,

Drru,l stauiĺieĹ Jan',,,-zą,!u P0
5łvJeluaieła

Kierunek studiów: ENERGETYKA l lNŻYNlERlA ŚRoDoWsKA
Field of study: POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Specjalność: Energeýka Cieplna
Specialization: Thermal energetics

Typ Przedmioty p. ECTS liczba godzin
bez określonego typu 130 1 070

OWl ochrona własn. intelekt. 2 20

TI Technologie informacyjne 4 30

W lA/ybieralne 66 490

BHP BHP I 10

Sw Specialnościowe wybieralne z 20

HSw H uman istyczno-społeczne wybieralne 5 40

Łącznie: 210 1680

Specjalność: lnżynieria Środowiska
Specialization: Environmental engineering

Tvp Pzedmioty p. ECTS liczba godzin
bez określonego typu 't30 1070

OW ochľona własn' intelekt' 2 20

TI Technologie informacyjne 4 30

W \Ä!bieralne 66 490

BHP BHP 1 10

Sw Specjalnościowe wybieralne 2 20

HSw H uman istyczno_spďeczne wybieralne 5 40

Łącznie: 210 1680

9



Sylwetka absolwenta

EnergeĘka í inżynieria środowiska, I stopíeń, studia stacjonarne, studia niestacjonarne

lľíedza: Absolwent ma usystematyzowaną wiedzę w zakľesie matematyki, ťlzyki, chemii i wybľanych

nauk o zięmi niezbędną do poszeľZonego ľozumienia i opisu studiowanych zagadnień. Zna zasady

gľafiki inżynieľskiej umożliwiające w rozwiązywanie zaawansowanych problemów technicznych oraz

trafnie identyfikuje narzędzia stosowane w pľzygotowaniu dokumentacji technicznej. Zna aktualne

metody numeryczne i infoľmatyczne oraz narzędzia i mateľiafu pľzydafire do ľozwiązywania
zaawansowanych zadań dla typowych technologii pľzemysłowych. Posiada usystematyzowaną
i aktualną wiedzę z zakľesu metľologii i pomiaľu wielkości istotnych dla zakresu studiowanych zjawisk
i pľocesów ľzeczywistych. Absolwent posiada usystematyzowaną i aktualną wiedzę
w zakresie materiałoznawstwa związaną z doboľem twoľzyw i mateľiałów konstľukcyjnych oraz

wytľzymałością i trwałością elementów konstrukcyjnych. Posiada wiedzę pozwalającą ľozumieó

w sposób poszerzony zasady działania, doboľu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz

maszyn cieplno-pľzepływowych. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakręsu ruchu ciepła i masy oľaz

ľozumie zasady bilansowania procesów cieplnych i dyfuzyjnych. Ma wystaľczający dla potrzeb

inżynierskich zasób aktualnej wiedzy o budowie i eksploatacji obiektów budowlanych i infľastľuktury

komunalnej. Absolwent zna szczeg<lłowe zasady idenĘfikowania zagtożeń,bezpieczeństwa i higieny
pĺacy oruz ergonomii w czasie budowy i eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji. Ma
zaawansowaną wiedzę o zagrożeniach dla śľodowiska wynikających z prowadzenia procesów

technologicznych oraz sposoby ogľaniczania ich wpływu na śľodowisko. Zna i rozumie w stopniu

zaawansowanym zasady gospodaľowania zasobami i nośnikami eneľgii, odpadami oraz zasaý
gospodaľki wodno-ściekowej. Ma usystematyzowaną wiedzę z zaktesu ochľony własności
przemysłowej i pľaw autoľskich, potľafi koľzystać z pta\^ta patentowego i zasobów informacji
patentowej. Ma stosowną wiedzę dotyczącą wybľanych nauk humanistycznych lub społecznych
pr zy datną w pľacy inżyniera.

Umiejętności.' Absolwent umie w zaawansowanym stopniu pozyskiwaó infoľmacje ze źľődeł

związaĺych z naukami technicznymi; potľafi integrowaó uzyskane infoľmacje, dokonywaó ich

interpretacji, wyciągaó wnioski oraz foľmułować opinie. Ma umiejętnośó samokształcenia się
i samodzielnego rozwiązywania problemów inżynieľskich. Potrafi posługiwaó się językiem obcym na

poziomie 82 Euľopejskiego System opisu Kształcenia Językowego. Potľafi posfugiwaó się technikami

informacyjno_komunikacyjnymi właściwymi do ľealizacji zaawansowanych zadań inżynieľskich.

Absolwent potľafi samodzielnie planowaé i pľzepľowadzaó eksperymenty, inteľpľetować uzyskane na

ich podstawie wyniki oľaz formułowaó wypĘwające sĘd wnioski. Potľafi identyfikowaó i foľmułowaó

specyÍikację zadania inżynieľskiego oraz zastosowaó metody analityczne, symulacyjne oraz

eksperymentalne do rczwiąrywania zadań inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieŕl

typowych dla stuđiowanego kierunku. Posiada pľzygotowanie niezbędne do pľacy w warunkach
pľzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP i ergonomii pľacy. W zaawansowanym

stopniu potrafi uwzględnić ľegulacje pľawne w obszarze technicznych norm produktowych. Absolwent
potrafi porozumiewać się przł użyciu rőżnych technik otaz potľafi pľzygotować

i przedstawió w języku polskim i obcym dokumentację i pľezentację doĘcząeą zagadnień z zakresu

studiowanego kierunku. Potľafi w stopniu Zaawansowanym pľzepľowadzaé techniczne i ekonomiczne

ana|izy oýacalności podejmowanych przez siebie działań inżynieľskich i pľzewidywać ich efekty.

Potrafi w stopniu zaawansowanym đokonaó krytycznej analiry sposobu funkcjonowania i możliwości
wykorzystania danej technologii atakże ocenić podstawowe paľameĘ pĺacy urząđzęŕlwchodzących w



jej skład. Potľafi - zgodnie z zadaną specyťrkacją - tozwiąz,ywaé złożone zadania inĄnieľskie
o chaľakterze praktycznym.

Kompetencje społeczne: Absolwent ľozumie pohzebę dokształcania się, podnoszenia kompetencji
zawodowych, pohafi dobraó właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób. Pľawidłowo
identyfikuje pľoblemy inżynieľskie oraz potľafi okľeślaó pľioľytety działań zawodowych
z uwzględnieniem własnych potrzeb rozwoju zawodowego i pozązawodowego. Rozumie
pozatechniczne aspekty działalności inżyniera. Ma świadomość odpowiedzialności związanej
z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inżynieľskiej, szczególnie w kategoriach
społecznych, bezpieczeństwa własnego i innych osób oľaz ochľony śľodowiska. Absolwent ma
świadomość ważności postępowania pľofesjonalnego, przesftzegania zasad etyki zawodowej oraz
dostrzegania i poszanowania różnoľodności poglądów i opinii. Potľafi myśleć i działaé w sposób

kľeatywny' innowacyjny i przedsiębiorczy. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oľaz
wspołdziałania w gľupie, w któĄ przyjmuje ľóżne role. Rozumie społeczną rolę in{nieľa oraz rozumie
potrzebę przekazywania spďeczeństwu wiarygodnych infoľmacji dotyczących efektów własnej pracy
inzynieľskiej.

Graduate's proftIe

Power engineeĺing and environmental engineering,Ist degľee, Full-time studies, Pałt-time studies

Knowledge: The gľaduate has a structuľed knowledge in the field of mathematics, physics, chemistry
and selected eaľth sciences necessary foľ an extended undeľstanding and descľiption of the studied

issues. S/he knows the ľules of engineering gľaphics that enable them to solve advanced technical
pľoblems and accurately identifu the tools used in the prepaľation of technical documentation. Sllre

knows curľent numeľical and IT methods as well as tools and matęľials useful for solving advanced tasks

foľ Ępical industľial technologies. S/he has systematic and curľent knowledge in the field of metrolory
and measurement of quantities relevant to the scope of the studied phenomena and ľeal pľocesses. The
gľaduate has systematized and current knowledge in the field of materials science related to the selection
of materials and constľuction mateľials as well as strength and duľability of stľuctuľal elements. S/he has

sufficient knowledge to understand extensively, the pľinciples of operation, selection and operation of
electľical machines and devices as well as theľmal and fluid flow machines. S/he has specialized
knowledge in the ťleld of heat and mass movement and undeľstands the pľinciples of balancing thermal

and diffusion pľocesses. S/he has sufficient level of engineeľing knowledge foľ the constľuction and

operation of construction woľks and municipal infľastructure. The graduate knows the detailed rules foľ
identifuing hazaľds, occupational health and safety, and eľgonomics during the construction and

operation of equipment' machinery and installations. S/he has advanced knowledge about enviľonmental
threats ľesulting from the conduct of technological pľocesses and ways to ľeduce their impact on the

environment. S/he knows and unđeľstandso to an advanced degľee, the pľinciples of managing energy

ľesources and carľierso waste and the pľinciples of water anđ sewage management. S/lre has a systematic

knowledge of the pľotection of industrial propeŕy and copyľight, is able to use patent law and patent

infoľmation ľesouľces. S/he has an appľopriate knowledge of selected humanities oľ social sciences

useful in the work of an engineeľ.

Skills: The gľaduate knows how to acquiľe infoľmation fľom souľces ľelated to technical sciences to an

advanced degľee; can integľate the obtained information, make their interpľetation, draw conclusions
and foľmulate opinions. S/he has the capability of sęlf_education and independent solving of engineering
problems. They aľe able to use a foreign language at the 82 level of the European System of Language



Education. S/he can use information and communication techniques appľopľiate foľ the implementation
of advanced engineeľing tasks. The gľaduate is able to plan and caľry out expeľiments independently,

interpret the results obtained on their basis and foľmulate the conclusions deľived. Student is ablę to
identifu and formulate the specification of the engineeľing task and apply analýical, simulation and

expeľimental methods to solve engineeľing tasks with paľticulaľ emphasis on typical issues ofthe studied

field. S/he the pľepaľation necessary to work in industrial conditions, with paľticulaľ emphasis on the
principles of health and safeĘ and eľgonomics of work. S/he is able to take into account legal regulations

in the field of technical product standards to an advanced degree. The gľaduate can communicate using
various techniques and can pľepare and pľesent in Polish and foľeign language documentation and
presentation on issues related to the studied field. S/he is able to caľry out technical and economic
analyses of the pľofitability of engíneering activities undertaken by him and predict their effects. S/he is
able to make a critical analysis ofthe way of functioning and the possibility of using a given technology,
as well as to assess the basic parameteľs of woľk of the devices included in it. S/lre can - in accordance

with the specified specification - solve complex engineering tasks of pľactical application.

Socĺal competences: The gľaduate understands the need foľ fuľther education, ľaising pľofessional
competences, is able to choose the ľight learning methods foľ themselves and other people. Conectly
identiťres engineering problems and can set pľioľities foľ pľofessional activities taking into account their
own pľofessional and non_pľofessional development needs. S/he undeľstands thę non-technical aspects

of the engineeľ's activity. S/he has awaľeness of related ľesponsibility foľ decisions made as paľt of
engineering activities, especially in social teľms' peľsonal and otheľ security as well as enviľonmental
pľotection. The graduate is aware of the impoľtance of professional proceedings, adheľence to the

pľinciples of professional ethics and the peľception and ľespect of diveľsity of views and opinions. S/he

can think and act in a creative, innovative and enterpľising way. S/Ire is ready to cľitically assess his
knowledge and coopeľation in a gľoup in which s/he assumes diffeľent ľoles. S/he undeľstands the social
role of the engineer and undeľstands the need to provide the public with ľe|iable infoľmation on the

effęcts of his own engineering woľk.

DZIEKAN

dr hab.
ľw

mz. Lrrzegoł'z Robak


