
Załqcznik do uchwały nr 96 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 26.05.202l r.

Załqcznik nr 77 do Księgi Jdkości Ksztdłcenia

KARTA PRoGRAMU sTUDIÓw

Nazwa progľamu sfudiów (kierunku studiów) Technologie Energefyki odnarvialnej

Nazwa wydziału Wydział Elektľotechniki, AutomaĘkĺ i Informatykĺ

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

I stopień

profil studiów (ogólnoakademicki / pľaktyczny)
ogólnoakađemicki

forma studiów (stacjonarne / niestacjoname) Stacjonarne

program studiów obowiązuje od roku
akademickiego

Ż021,/2022

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
program sfudi,ów

data i numer uchwały Senafu pľzyjmującej
kierunkowe efektý uczenia się

przypoľządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

Obszar nauk technicznych

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

D ziedzna nauk inzyni eryj no -te chnicznych
Dyscyplina: automatyka, elekhonika i
elektrotechnika

czas trwania (w semestľach) 7 semestľów

LiczbapunktÓw ECTS Żrc

tyľuł zawodowy otrzymywany pÍzez absolwenta IľŻynier

klasyÍikacja ISCED 07 Grupa _ Techniką przemysł, budownictwo
(0712 Technologie złĺiązane z ochľoną
środowiska, 07 13 Elektrycznośi i energia)

rvłiązekz misją uczelni i jej strategią rozwoju Kształcenię na kierunku Technologie
Energetyki ođnawialnej jest zgodne z misją i
strategią Politechniki opolskiej uchwaloną
pľzez Senat Po oraz jej stľategią rozwoju
Wydziału Elektľotechniki, Automatyki i
Infoľmatyki uchwalona przez Radę Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

cele kształcenía oraz moŻliwości zatrudnienia i
kontynuacji studiów

Celami kształcenia na stuđiach l-go stopnia
kierunku Technologie Eneľgetyki odnawialnej
o proÍilu ogólnoakademickim są:

1. przekar'arlie wiedzy inzynieľskiej w zakĺesie
Energetyki Odnawialnej, projektowania
układów i systemów elektrycznych oÍaz
pľzygotowania do pełnienia funkcji
kierou'niczych w przedsiębiorstwach,



2. pozyskanie umiejętności identyťrkowania
i tozwiązywania podstawowych pľoblemów i
zadań związanych z branŻą i pľzemysłem
elektrotechnicznym,

3. pľzygotowanie absolwęnta do wykonywania
funkcji technicznych samodzielnĺe i w pracy
zespołowej,

4' możliwość kontynuacji studiów na II stopniu
kształcenia.

wymagania wstępne * oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w przypadku studiów
drugiego stopnia)

Kandyđat ubiegający się o przyjęcie na studia

stacjonaľne l-go stopnia na kięľunku
Technologie Energetyki odnawialnej musĺ
posiadaó kwalifikacje decydujące o uzyskaniu
świadectwa doiľzałości.

zasady rekľutacji (zgodne z uchwałą
ľekrutacyjną)

Podstawę pĺzyjęcia na stuđia stacjonarne I

stopnia stanowią wyniki egzaminu matwalnego
(dojľzałości).

Kľyteľium decydującym o pľzyjęciu na studia

stacjonaľne I stopnia jest waľtośi wskaźnika
rankingowego (R) obliczanego w oparciu o

líczbę punktów uzyskanych na egzaminie
maturalnym (dojľzałości) z języka obcego
nowożytnego otaz dwóch przedmiotów
wybľanych z grupy przedmiotów chemia, fizyka
(z astronomią), informatyka, język polski,
matematyka.
Szczegółowe WARUNKI I TRYB
REKRUTACJI NA STUDI.A W
POLITECHNICE oPoLsKIEJ są publikowane
na stľonie http://www.po.opole.pl w zakładce
Rekľutacja i w infoľmatoľze dla kandydatów na
studia na dany rok akademicki.

ľóżnice w stosunku do innych pľogramów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pĺowadzonych w Politechnice
Opolskiej

W Politechnice opolskiej nie są pľowadzone
inne pľogľamy o podobnie zdefiniowanych
cęlach i efektach ksztďcenia.

sposoby weryfikacji zakładanych efektów
uczenia się

opis sposobu sprawdzenia efektów kształcenia
dla kierunku Technologĺe Eneľgetyki
Odnawialnej studia stacjonarne I stopnia
przedstawione są Kaľtach opisu przedmiotów w
zaŁącznikunľ 3. Procedura Po M-01 dotycząca
oceny i weryÍikacii efelĺĺów kształcenia.

łączĺa liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ľamach zajęć wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich

195

łączĺa liczba punktów EcTs, któľą student
uzyskuje w ľamach zajęć z zakĺesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okĺeślonego pľogľamu
sfudiów studiów

37

sumaryczne wskaźniki
charakteryzujące
pľogram studiów, a w
tym:



đla profrlrr pľakqrczĺreg<> łączla liozba
punktów EcTs 

ľľuľľisanľch đo zafie
zw iązany ctl z prakty c,ary m przygotowaniem
zawodowym,
dla profi lu ogólnoakademickiego łączaa
liczba punktów EcTs pľzypisanych do zajęé
związanych z prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki lub szľuki

z kierunkiem

106

liczba punktów EcTs, któľą student musi
uzyskaó w ľamach zajęć, zdziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych

5

wpľzypadku studiów stĘonarnych I stopnia
lub jednolitych magisterskich liczba godzin
zaięó z wychowania Íi4ycanego

ó0

procentowy udział liczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (ub sztuki) ,,i'' w łącznej
liczbie punktów EcTs _konieczny do
okľeślenia dla kazdej dyscypliny, w
przypadku programu studiów
prąłp orądkowane go do więcej
niżjednej dyscypliny nauki (Iub sztuki)

Nie jest prowadzone
kształcenie

inteľdyscyplinaľne

Progľam studĺów zaopiniowany przez oľgan samouądu studenckiego.

..........ľ.íĺ.Ý.L*T,.ű,1ł.*shř............
podpis pľzedstawiciela

organu samoľządu studenckiego

PRODZIEKAN

,r,r,,rrrrfi-WOfn
đatą podpis, pieczątka dziekana

Jh, o\ ł 2a)-f tL.



il\WyozIAŁ ErnxľRoTEcHNIKI,
AuľoMATYKI r IľroRMATYKI POLITECHNIKA

OPCLSKA

PrłruY I PRoGRAMY sTUDIÓw
SrunY .pIÁNs ÁľvD PRoGRAMľ

KlnnUNEK Sľuolow _ Frnrn oF STUDY

. TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

. RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

Studia stacjonarne
píeruuszego stopnía

First Cycle Programme - FuII-Time StudÍes

Politechnika Opolska, 2O2t r,



Politechnlka Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Politechnika Opolska
Wydział E lektrotech niki, Automatyki i l nformaĘki
Opole 2021r.

Kierunek studiów: TECHNoLoG|E ENERGETYK| oDNAW|ALNEJ
Field of study: RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

C HARAKTE RYSTYKA OGILNA

kieru nek stud iów: Tecľl ľol_oclE EN ERGETYKI ooľĺłwlłlľ e.t

profi I : ocluuołxłDEmlcKl

nazwa wydziału: Wvozeł. ElexĺRoľEcHNlKl' AuronĺRĺvKt l |NFoRMATYK!
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Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: TEcHNoLoGlE ENERGETYKl oDNAWlALNEJ
Field of study: RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

PLAN STUDIIW - STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
wYDzlAŁ ELEKTRoTEGHN|K|' AUToMAwKl l

INFORMATYKI

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENG!NEERING,

AUTOMATIC CONTROL AND INFORMATICS
Kierunek studiów:

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Field of study:

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES
Sĺuolł Sĺłc.lolĺłRHE PlERwszEGo sToPNlÁ _ lĺĺżvľlrnsrr

Flnsĺ Cvcle PRooReĺlrĺr - Fuul_Tlue Sruoles (Engineer's degree)

SEMESTR: 1 (1"r 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)

1.1
Podstawy metrologii

30 2 K
Fundamentals metrology

'1.2
Technolooĺa lnformacvina

15 15 3 o
lnformation technology

1.3
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

15 1 o
Work safety and ergonomics

1.4
Prawo autorskie i gospodarcze

30 2 o
lntellectual property law

1.5
Fizyka I

30E 15 5 P
Physics I

1.6
Analiza matematvczna I

30 30 4 P
Mathematical analysis I

1.7
Algebra liniowa z geometrią analityczną

30E 30 6 P
Linear algebra with analytic geometry

1.8
lnformatyka I

30 15 5 P
Computer science I

Przedmioty obieralne _wymagana liczba p. ECTS tĺ semestrre
(optional unĺts - compulsory ECTS in a semester)

2

1.9

Pzedm iot huma nisýczno_społeczny l - lłistoria
tectlniki

30 Í2l Ow
The course in humanities and social sciencps I -
Hisĺorv oĺ technologY

Przedmiot humanisĘczno-społeczny l - Kultura
ięzyka
The course in humanities and social sciences I -
Language culture

30 (2t Ow

Przedrniot humanĺstyczno-spłeczny l - Spcńeczne
aspekty rozwoju gospodarki światowej

30 {2) OwThe course ĺn humanities and social sciences l -
Socĺal aspects of the developĺnent oÍ the world
economv

Przedmiot huĺnanistyczno_społeczny ĺ _ Wys|ąpienia
oubliczne _ sztuka wwierania wphnľu na ludzi
ĺhe couľse in humanities and socĺal sciences l _

Public speeches _ the art oÍ influencing peopĺe

30 {2) Ow

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

240 105
30

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

345

J



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: TECHNoLoGlE ENERGETYKl oDNAWlALNEJ
Field of study: RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

SEMESTR: 2 (2"d Semester)
Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamin
Workinq time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject uniĺ _ semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

2.1
Wybrane za gad n ienia z zakresu na u k tech nicznych

30 3 K
Chosen topics in technical sciences

2.2
Elektrotechnika I

45E 30 15 7 K
Ęlectrical engineering l

2.3
Analiza matematyczna ll í5E í5 3 P
Mathęmatical analysis ll

2.4
lnformatyka ll

30E 30 5 P
Computer science ll

2.5
Metodv statystyczne

15 15 3 P
Statistical methods

2.6
Fizyka ll

15 15 3 P
Physics ll

2.7
Geometria i grafika inŻynierska

30 15 3 P
Geometrv and enqineering qraphics

PrzedmíoĘ obieralne -\ťymagana liczba p' ECTS w s€mestres
(optionaĺ units - compulsory ECTS ĺn a semester)

3

2.8

Paedmiot huĺnanistycano_społeczny ll -
Komunikacja społeczna

30 (3) O\,v
The couľse in humanities and social sciences ĺł -
Social Communication
Pzedmiot humanisýczno_społeczny lĺ - Podstawy
rozwoju osobistego ,,- _
The course in humanities anđ social sciences l} -

Basĺcs of personal deveĺopment

30 (31 Ow

Pcedmiot humanistyczno-spoleczny ll - Trafne
sUkCeSU

The course in and socĺal sciences ll -
The ľighl decisions ars the basis oí success

30 {3} Ow

Przedmiot humanĺstyczno*połecmy ll -
WpĺowadzEnie do marketingu

The course ĺn humanĺties and socĺal sciences ll -
lntroduction to marketing

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

210 135
30

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

345

SEMESTR: 3 (3'd Semester)
Liczba godzin zĄęć 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) (PracÜcar
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminaľ)

3.1
oZE - Kolektory słoneczne i pompy ciepła

15 15 í5 5 K
RES - Solar collectoľs and heat pumps

3.2
OZE - Technologie wodorowe

15 1 K
RES - Hydroqen technologies

3.3
Urządzenia elektryczne

30E 15 30 15 7 K
Electrical devices

3.4
Metrologia elektryczna

15 30 4 K
Electrical metrology

3.5

oZE - Systemy energetyczne wykorzystujące
biomasę, bioqaz, biopaliwa

15 15 3 K
RES - Energy systems using biomass, biogas,
biofuels

4



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: TECHNoLoGlE ENERGETYKl oDNAWlALNEJ
Field of study: RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

3.6
Maszyny elektryczne w OZE

15 í5 3 K
Electric machines in RES

3.7
Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych

30E 30 í5 6 K
Safetv operations of electrical facilities

PĺŻédmioty obieľaln€ _ Wymagäna liczba p. ECTS w semestl26
(Optional units * compulsory ECTS in a semester)

,

3.8
Język obcy

30 {'r) Ow
Foreiqn lanquage

3.9
ťVychorłlanb fi zyczne

30 {0) Ow
Physical education

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

135 255 (w tym 60 godz. obieralne)
30

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

390

SEMESTR: 4 (4'n Semester)
Liczba godzin zajęć w semestÍze; 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
OZE - Enerqetvka wodna

15 2 K
RES - Hydropower

4.2
OZE - Technologie fotowoltaiczne w EP

15 15 3 K
RES - Photovoltaic technologies in PE

4.3
Podstawy elektroenergetyki

45 15 15 5 K
Fundamentals of electric Power enoineering

4.4
OZE - Technologie wiatrowe w EP

15 15 3 K
RES - Wind technologies in PE

4.5
OZE - Termoenergetvka

15 30 4 K
RES - Thermal power generation

Pzedmłoty obieĺalne -wymagana liczba p. ECTS w ssmestrze
(optĺonäl units - compuĺsory ECTS in a semesteľ)

1

4.6
Język obcy
Foreign language

30 (í) Ow

ą,7
Wvchowanie fizycz*e

30 {0} Ow
Physical education

Paedmĺoý obieralne - wymagana liczba p' ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

6

4.8

Pzedmiot Wybieľalny ll - PĘektowanie instalacji
elektrycznych niskieqo napiecia

308 30 (0) Kw
Seĺected course ll _ Design of low voltage ełectrical
installations

Pzedmiot wybioľalny ll _ Projektowanie
prosumenckich instalacjĺ elektrycznych

30E 30 (6) Kw
Selected course ll - Design of prosumeľ electrical
installations

Przedmioý obĺeĺalne -wymagana liczba p. ECTS w semestrŻe
(Optional units * compulsory ECTS in a semester)

6

4.9

Pnedmłot wybieralny l _ }nżynieria materiałowa
30E 30 {6) W

Selected couľsa l - Materials engineeľing

Przedmiot wybieralny l _ Nowoczesne matariaýw
technoloqiach OZE

30E 30 (6) W
Salected course I - Modern materials in RES
techncłogies

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

165 2í0 (w tym 30 godz. obieralne)
30

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

375



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki' Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: TECHNoLoGlE ENERGETYKl oDNAW|ALNEJ
Field of study: RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

SEMESTR: 5 (Sth Semesteľ)
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 cuľľicular (Lectuľe) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

5.1
OZE - Technologie geotermalne

í5 í5 3 K
RES - Geothermal technologies

5.2
Ąkwizycja i transmisja danych w oZE

30E 30 15 6 K
Data acquisition and transmission in RES

5.3
P r zeíĺl arzani e i w izu alizaQa d a n yc h

30 30 15 5 K
Data processing and visualisation

5.4
Przesył i rozdział energii elektrycznej

30 30 4 K
Transmission and distribution of electricitv

5.5
J a kośi e n e rg i i el e ktryczn ej (z przekształIn i ka m i ) 30E 30 5 K
Power quality (with converters)

Przedmioty obieľalne * Wymagana liczba p. ECTS w semgstrza
(optĺonal units - compulsory ECTS in a semester)

1

5.6
Język obcy

30 {ĺ} Ow
Foreign languagę

PzadmioĘ obierałne _wymagana liczba p. ECTS w somôstrze
(optĺonal units * compulsory ECTS in a semesteľ)

6

5.7

Pruedmĺot wybieľalny lll _ Po}iĘka energetyczna i

rynkienergii 30 (3) ltu/

Selected course lll _ Enerqy policy and märkets

Pnedmiot wybieralny ll} - Praĺľo energetyczne i

budowĺane 30 {3} Kvĺ
Select'ed course lll - Enerqv and Cons1ľuction Law

5.8

Pzedmiot wybieralny lV _ Kosztorysowänie
inwestycii eneroetycznych 15 15 {3} Ktĺ
Selected course lV _ Costing of energy investm€nts

Pzedmiot wybieralny lV _ Zarządzanie w
paedsĺebiorstwig enerqetvczĺYm 15 15 {3} Kw
selected course lV _ Managing the eneígy company

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

180 210 (w tym 15 godz. obieralne)
30

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

390

SEMESTR: 6 (6th Semesteľ)
Liczba godzin zaięć w semestne; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nľ

Przedmiot W c L P S

Subject unit - semester curricular (Lectuľe)
(Practica!
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) {Seminar)

6.1
Audyt energetyczny

30 15 15 3 K
Energy consulting

6.2
Automatvka zabezpieczeniowa w PME

30 30 15 5 K
Automatic protection control systems in PME

6.3
Systemy elektroenergetyczne 'l5E 30 4 K
Electric power systems

6.4
oZE - Układy konwersji energii í5 30 15 4 K
RES - Energy conversion systems

6.5
oZE - Układy wytwarzania energii ze Źrodeł
odnawialnych 30 2 K
RES - Renewable energy generation systems

Przedmłoty obierałne * wymagana liczba p. ECTS w semestrze
{optĺonal units - cornpuĺsory ECTS in a semester)

2

8.0
Język obcy

{E) 30 {2) Ow
Foreĺgn language

6



Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechnikĺ, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studiów: TECHNoLoGlE ENERGETYKl oDNAWlALNEJ
Field of sludy: RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

PrzedmłoĘ obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestlze
(Optional units - cornpulsory ECTS in a sBmester)

ĺ0

6.7

Pľzędmiot wybieralny V - KompaýbilnoŚi
eleklromagnetyczna

9elected eouÍse V _ Electťomaqnetłc compatibility
30 í5 (4) Kw

PrŻedmiot wybieralny V - ZakłÓcenia w układach
g}ektľoenergetycznych (N)

30 t5 {4} Kw
Selected couĺse V _ Disturbances in Poweľ electľic
syslems

6.8

Przedmĺot wybieralny Vl - goapodaĺka skojarzona
30 í5 (4) KwSelected couíse Vl _ Economy and busłness

cogeneration
Przedmiot wybieralny V} - Wspďpraca zoZE z
sYstemem eneľgetycznym

30 15 (4) Kw
Selected course Vl - REs cooperation with ełectric
power systems

6.9
Praca przeiściowa

30 {2) Kw
Pre-diploma project

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

150 270 (w tym 60 godz. obieralne)
30

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

420

SEMESTR: 7 (7'h Semesteľ)
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)

7.1
ochrona środowiska w enerqetvce

15 1 K
Environmental protection in the energy industry

7.2
Magazynowanie energii

15 1 K
Energy storage

Paedmioý obieralne -wymagana liczba p. ECTS w semesřze
(Optional units - cornpulsory ECTS in a semester)

Ż8

7,3

Pzedmiot wybieralny Vll - lnternetowy monitoring
syŚtemóW w oZE

308 30 15 (3) Kw
Selected couľse Vll - lnternet_based monitoring of
systems in RES
Przedmiot wybiaralny Vll - Systemy SCADA w OZE

308 30 15 {3) Kw
Selected couíse vl| _ scADA systems in RES

7-1

Przedmiot wybieralny Vllt _ lnżynieńa
Wy$okonapięciowa 15 í5 30 (3) Kw
Selected course Vlll - High voltage engineering

Pzedmiot wybieralny Vlll - ochrona pzepięciowa i

odgromowa 15 í5 30 {3) Kw
Selected course Vlll _ Líghting and surge prolection

7.5
Seminarĺum dyplomowe

30 (21 Kw
Diploma seminar

7.6
Praca dyplomowa inżynieĺska

godziny :riekontalĺÍowe (un-contact hou rs) {'ts} Kw
Diploma lhesis

7.7
Praktyka zawodowa

godziny niokontaktows {un-contact hours) {5} Kw
Ąpprenticeship

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

75 120 (w tym 120 godz. obieralne)
30

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

í95

PLAN sTUDtÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
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Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki

Kierunek studióW: TEcHNoLoGlE ENERGETYKl oDNAW|ALNEJ
Field of study: RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

Łącznie qodzin kontaktowych/EcTs w planie studilw
2460 210

Totalcontact houľs/ECTS in study plan

sTAwsTYKA PRoG R.AMu KszTAŁc ENIA
Tvp Przedmioty - p. ECTS razem wg planu udział

P Podstawowe 37 17 .62 o/o

o Ogolne 6 2.86 o/o

Ow ogólne wybieralne 10 4.76 o/o

K Kierunkowe 101 48.10 o/o

Kw Kierunkowe wybieralne 50 23.810/

W Wybieralne 6 2.86 o/o

Łącznie 210 100.00 %

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych afektów
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (studia pierwszego stopn ia)
Plan iprogram sfudiów:

- uchwalony pzez Senat Po w dnĺu nĺe podano daĘ
_ zaopiniowany pÍzez samorząd studencki.

uczenia się dla kierunku studiów TEcHNoLoGlE

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i lnformatyki
Opole2021r.

ĺ/ľ in:, ,

B



prog ram studiów (kierunek studiów): TECH NoLoGl E EN ERGETYK! ODNAW|ALN EJ
poziom studiów: studĺa l_go stopnia - 6 poziom PRK
profil stud iów: ogólnoakademicki
symbol
kierunkowych
efektów
uczenia się

efekty uczenia się

Wĺedza

K WOl
Posíada ogólną wiedzę z zak<tesu nauk humanistycznych i społecznych. Posiada wiedzę

w zakresie pľzedmiotów nauk podstawowych, m.in. takich jak: matematýa, ťlzyka,
koniecznych prry rozwíązywaniu zadań inżynierskich'

K W02
Zĺa i rozumie teorie i terminologię z zakłęsu jęryka obcego umożliwiającą
posługiwanie się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu
Kształcenia Językowe go.

K WO3

Zna pođstawowe zagadníenia z zakľesu bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomii'
pfawa gospodaľczego' zasad prowadzenia przedsiębiorstwa oraz regulacji zvłiązaĺych z
pľawem ochĺony własności intelektualnej.

K_WO4
Ma wiedzę umożliwiającą samodzielne konťrgurowanie swojego stanowiska pracy i
posługiwania się pakietami systemów obliczeniowych i biuľowych, w tym tworzenia

rysunków technicznych i grafiki inżynierskiej.

K W05
Ma wiedzę i zna trendy ľozwojowe z zat'resu elektrotechniki, elektroenergetyki,
energetyki odnawialnej, wývłarzarlia i dostarczania energii elektrycznej, steľowania

pľacą systemu elektroenergetycznego.

K W06
Ma wiedzę w zakľesie metrologii, metod pomiaľowych, akwizycji i tľansmisji danych,

planowania i wykonywania ekspeľymentów oraz anaLizy pozyskanych wyników.

K W07
Ma wiedzę w zakresie pľojektowania, konstruowania, budowy, konfiguľacji, zasađy

działaĺĺa i eksploatacji instalacji i utządzeń elektrycznych, w tym instalacji

obsługujących odnawialnę źrőďła energii.

K W08
Zna metoďy, algorytmy, techniki i narzędzia stosowane przy tvĺorzeniu audytów

elergetycznych. Zna pľawodawstvĺo z zakresu energetyki i podstawowe zasady

fu nkcj onowania rynków energii.

K WO9

Ma wiedzę dotyczącą jakości energii elekÍrycznej, kompatybilności urządzeÍt

elektrycznych, zaL<łőcen występujących podczas pracy urządzeÄ elektryczĺych oraz

niezawodności ich pracy.

K W10
Ma wiedzę z zat<resll inżynierii wysokonapięciowej oraz ochrony odgromowej i
przepięciowej. Ma wiedzę w zakresie mateľiałów ęlektrotechniczĺych, zĺa ich
podstawowe własności i zastosowania.

K W11
Ma wiedzę w zakresie zastosowań współczesnej technologii informacyjnej,

wykoľzystania narzędzí informatycznych w elektroenergetyce, symulacji
komputerowych i komputerowego wspomagania projektowania inteligentnych sieci i

Załqcznik nr 72 do Księgi Jakości Kształcenia

Tabela kierunkowych efektów uczenia się
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instalacj i prosumenckich.

Umiejętności

K UOl

Potľafi, celem samokształcenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych,
pozyskiwaó informacje z literatury,baz danych i innych żrődeł, również w jęz.obcym.

PotraÍi integľowaó informacje, jak również dane, dokonywaé ich interpretacji, a takŻe

wyciągaó wnioski, formułowaó i uzasadniaó opinie, braé udział w dyskusji oraz

pľzygotowaó i pľzedstawió prezentację poświęconą wynikom rea|izaqi zadania

iľżynierskiego.

K UO2

PotraÍi wykoľzystywaô zdobýą wiedzę z za\<tesll przedmiotów nauk podstawowych,

m.in. takich jak: matematyka, fizyka oÍaz dostľzegaó aspek1y pozatecÍlniczne,

systemowe, społeczne i etyczĺe podczas rozwiązywania zagadnień i problemów o

charakteľze inżynierskim.

K UO3
Potrafi posługiwaó się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu
Kształcenia Językowego.

K UO4
Potrafi stosowaé w pralĺtyce: zasady ergonomii, bezpíeczeÍstwa i higieny pracy. Potľafi

dokonaó oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązafi inżynierskich.

K UO5

Potľafi dokonaó analizy funkcjonowania, wyboru i oceny pľzydatności metod, narzędzí,

masz)m iurządzeń stosowanychw dzíedzinie energetyki odnawialnej, w t1łn w swoim

środowisku pľacy.

K UO6

Potľaťr wykorzystaó metody aĺalltyczĺe do formułowania í rozuĺiąrywania zađaŕ'

inżynieľskich, zaplanowaé i przeprowadzié eksperymenty oraz wykonywaé pomiary

wybranych wielkości samodzielnie lub w zespole. Potľafi zastosowaó system

komputeľowy do komuníkacji zurządzeniami peryferyjnymi oraz do akwizycji danych
pomiarowych oraz przepľowadzió symulacj ę zapomocą specjalistyczĺych aplikacji.

K UO7

Potľafi rozwíązyvvaó problemy projektowe, wdrożeniowe, technologicane i
eksploatacýne ďotyczące obwodów elektrycznych i urządzeń energetycznych. Ma
umiejętności w zakresie technik gľafiki iĺżynieľskiej oÍaz pľojektowania

komputeľowego.

K UO8
Potľafi nadzorowaó procesy technologiczĺe związaĺe z wykorzystaniem źrődęł energii

odnawialnej oraz planowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej.

K UO9
Ma umiejętnośó wdľażania technolog1i z zaL<ręsl odnawialnych źrődęł energii oraz

potľafi pľowadzió efektywną eksploatację ltządzeń zasilanych eneľgią etektryczną.

K UlO

Potľafi samodzielnie analizowaó problemy związane z przesyłem, rozdzíałem ĺ
użýkowaniem energii produkowanej przez odnawialne żrőďła energii, a takŻę ocenió

zagrożenia ekologiczne lokalnego śľodowiska' w którym funkcjonują źródła energii

odnawialnej.

Kompetencje społeczne

K KOl
Potľafi l<rýycznie oceniaó swoją wiedzę i zakres zagadĺĺeńrozwiąrywanych
samodzielnie lub w zespole.

K KO2
Ma świadomośó wpływu realizowanycbzadań na środowisko społeczne i umiejętnośó

działarua na Ízecz interesu publiczrego.

K KO3 Potrafi myśleć i đzíałaé w sposób logíczny i przedsiębiorczy

19
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K KO4 Potľafi działaé zgodnie zzasadami etyki i poszanowania tradycji zawodowej

PRODZIEKAN

o,,,,. n )],ť),ľ#u r, r r,,
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SYLWETKA ABSoLWENTA STUDIoW tNżYNtERsKlcH NA
KIERUNKU TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

cEL sTUD!óW

Celem kształcenia na studiach inżynierskich jest zdobycie wiedzy z zakresu systemów
energetycznych wykorzystujących technologie wiatrowe, wodne, fotowoltaiczne i

pozyskującą energię cieplną z otoczenia lub ze spalania bioskładników. W zakresie
kompetencji społecznych absolwent uzyskał umiejętności pracy zespołowej, zarządzania
zasobami ludzkimi, prowadzenia prac eksperymentalnych, a także przedstawiania wyników i

oceny decyzji inżynierskich. Absolwent posiada umiejętności z zakresu szeroko rozumianej
energetyki, w szczególności W zakresie kosztorysowania inwestycji energetycznych,
projektowania prosumenckich instalacji elektrycznych, zarządzania w przedsiębiorstwie

e nergetycznym czy wyko nywa n ia a udytu en e rgetyczn ego.

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej
przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. obecnie energetyka odnawia!na to jedna

z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej,
jak również na świecie.

KoMPETENCJE lNżYNIERsKlE W ZAKRESIE WlEDZY
o Ma wiedzę umożliwiającą samodzielne konfigurowanie swojego stanowiska pracy i

posługiwania się pakietami systemów obliczeniowych i biurowych, w tym tworzenia
rysu n ków techn icznych i grafiki inżynierskiej.

o Ma wiedzę i zna trendy rozwojowe z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki,
energetyki odnawialnej, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej, sterowania
pracą systemu elektroenergetycznego.

o Ma wiedzę w zakresie metrologii, metod pomiarowych, akwizycji i transmisji danych,
planowania i wykonywania eksperymentów oraz analizy pozyskanych wyników.

o Ma wiedzę w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, konfiguracji, zasady
działania i eksploatacjl instalacji i urządzeń elektrycznych, m.in. z wykorzystaniem
panelifotowoltaicznych, siłowniwiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła

o Zna metody, algorytmy, techniki i narzędzia stosowane przy tworzeniu audytów
energetycznych. Zna prawodawstwo z zakresu energetyki i podstawowe zasady
funkcjonowania rynków energii'

o Ma wiedzę dotyczącą jakości energii elektrycznej, kompatybilności urządzeń
elektrycznych, zakłóceń występujących podczas pracy urządzeń elektrycznych oraz
niezawodności ich pracy.

o Ma wiedzę z zakresu inżynierii wysokonapięciowej oraz ochrony odgromowej i

przepięciowej. Ma wiedzę w zakresie materiałów elektrotechnicznych, zna ich
podstawowe własności i zastosowania.

o Ma wiedzę W zakresie zastosowań współczesnej technologii informacyjnej,
wykorzystania narzędzi informatycznych W elektroenergetyce, symulacji
komputerowych i komputerowego wspomagania projektowania inteligentnych sieci i

i nsta lacji prosumenckich



KoMPETENo E t NżYNlERsKtE W zAKREslE UMlEJĘTNoścl

o Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również W jęz.

obcym. Potrafi integrować informacje, jak również dane, dokonywać ich interpretacji,
a także wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie, brać udział w dyskusji oraz
przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania
inżynierskiego.

o Potrafi dokonać analizy funkcjonowania, wyboru i oceny przydatności metod,
narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w dziedzinie energetyki odnawialnej, w
szczególności w odniesieniu do:

o Systemów energetycznych wykorzystujących bĺomasę, biogaz, biopaliwa
o Kolektorów słonecznych i pomp ciepła
o Technologiifotowoltaĺcznych
o Technologĺi wiatrowych

o Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań
inżynierskich, zaplanować i przeprowadzić eksperymenty oraz wykonywać pomiary
wybranych wielkości. W szczególności:

o Kosztorysowanie inwestycji energetycznych
o Zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym
o Projektowanĺe prosumenckich instalacji elektrycznych
o Audyt energetyczny

o Potrafi rozwiązywać problemy projektowe, wdrożeniowe, technologiczne i

eksp loatacyj n e dotyczące obwodów el ektrycz nych i u rządzeń en ergetycz nych. Potrafi
zaprojektować instalację z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, siłowni
wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także prosumencką instalację
elektryczną.

o Potrafi zastosować system komputerowy do komunikacji z urządzeniami
peryferyjnymi oraz do akwizycji danych pomiarowych i przeprowadzić symulacje za

pomocą specjalistycznych a plikacji poznanych na zajęciach projektowych
o Ma umiejętności W zakresie technik grafiki inżynierskiej oraz projektowania

komputerowego.
o Potrafi wdrażać technologie z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz potrafi

p rowa d zić efektywn ą e ksp loatację u rządzeń zasi lanych e n ergią ele ktryczną.
o Potrafi samodzielnie analizować problemy związane z przesyłem, rozdziałem i

użytkowaniem energii produkowanej przez odnawialne źródła energii, a także ocenić
zagrożenia ekologiczne lokalnego środowiska, w którym funkcjonują źródła energii
odnawialnej.

KoMPETENcJE sPoŁEczNE

o Potrafi samodzielnie realizować powierzone mu zadania, a także współpracować w
zespole nad rozwiązaniem konkretnego problemu inżynierskiego.

o Potrafi kierować zespołem.
o Ma świadomość wpływu realizowanych zadań na środowisko społeczne i umiejętność

działania na rzecz interesu pu blicznego.
o Potrafi myśleć i dziatać w sposób logiczny i przedsiębiorczy oraz działać zgodnie z

zasadami etyki.



KOMPETENOE OGOLNE

Potrafi posługiwać się językiem obcym W mowie i piśmie na poziomie
komunikatywnym, w tym także specjalistycznym językiem technicznym.
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz potrafije stosować w praktyce.

Zna i potrafi stosować w praktyce podstawowe zagadnienia z zakresu ergonomii,
bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomii, prawa gospodarczego, zasad prowadzenia
przedsiębiorstwa oraz regulacji związanych z prawem ochrony własności
intelektualnej.
Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Posiada
wiedzę w zakresie przedmiotów nauk podstawowych, m.in. takich jak: matematyka,
fizyka, koniecznych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich.
Posiada i potrafi wykorzystywać wiedzę W zakresie przedmiotów nauk
podstawowych, m.in. takich jak: matematyka, fizyka, koniecznych przy rozwiązywaniu
zadań inżynierskich.
Potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, systemowe, społeczne i etyczne podczas

rozwiązywania zagadnień i problemów o charakterze inżynierskim.

ABSOTWENT NA RYNKU PRACY

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku TEo posiada wiedzę i umiejętności
predysponujące go do pracy zawodowej obejmującej m.in':

Pracę W przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem,
dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem systemów
energetycznych wykorzystujących technologie wiatrowe, wodne, fotowoltaiczne i

pozyskującą energię cieplną z otoczenia lub ze spalania bioskładników.
Pracę w przedsiębiorstwach wytwarzających i dystrybuujących energię pozyskiwaną
ze źródel odnawial nych,
Pracę W firmach konsultingowych W zakresie przygotowywania projektów
energetycznych w zakresie termomodernizacji, niskoemisyjnej energetyki, audytu
energetycznego i energetyki prosumenckiej, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych
Pracę W instytucjach naukowych oraz podmiotach związanych z działalnością
innowacyjną w obszarze odnawialnych źródeł energii.
Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej W obszarze energetyki i

zarządzanie małą firmą sektora TEo.
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PROFILE OF A GRADUATE WITH A MAJOR IN RENEWABLE

ENERGY TECHNOLOGIES

PURPOSE OF THE STUDIES

The aim of education in engineering studies is to gain knowledge in the field of energy systems

using wind, hydroelectric, photovoltaic technologies and extracting thermal energy from the

environment or from the com bustion of bioso lids. ln terms of socia I com petence, the graduate

has acquired the ability to work in a team, to manage human resources, to conduct

experimental work, and to present the results and evaluate engineering decisions' The

graduates have skills in the broadly understood power engineering, in particular in the field of

energy investment costing, designing prosumer electrical installations, managing an energy

company or carrying out an energy audit.

A specialist in renewable energy technology is one of the most future-oriented professions

with a technical profile. Currently, renewable energy is one of the most dynamically

developing technologies in Poland, the European Union, as well as worldwide.

ENGINEERING COMPETENCIES . KNOWLEDGE

. He/she has the knowledge to independently configure his/her workstation and use

computing and office systems packages, including the creation of technical drawings

and engineering graPhics.
o He/she has knowledge and knows the development trends in the field of electrical

engineering, electrical power engineering, renewable energy, power generation and

supply, control of power system operation.

o He/she has knowledge of metrology, measurement methods, data acquisition and

transmission, planning and performing experiments, and analysing the results

obtained.
. He/she has knowledge about design, construction, configuration, principle of

operation and exploitation of electrical installations and devices, including

photovoltaic panels, wind power plants, solar collectors, heat pumps.

o He/she knows methods, algorithms, techniques and tools used in creating energy

audits. He/she knows legislation in the field of energy and basic principles of energy

markets.
o He/she has knowledge about quality of electrical power, compatibility of electrical

equipment, interferences occurring during operation of electrical equipment and

reliability of its oPeration'
o He/she has knowledge of high voltage engineering and lightning and surge protection.

He/she has knowledge of electrical engineering materials, knows their basic properties

and applications.
o He/she has knowledge of applications of modern information technology, use of lT

tools in electrical engineering, computer simulation and computer aided design of

intelligent networks and prosumer installations.
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ENGINEERING COMPETENCIES - SKILLS

o He/she can obtain information from literature, databases and other sources, also in a

foreign language. He/she can integrate information and data, interpret them, draw
conclusions, formulate and justify opinions, participate in discussions and prepare and
present a presentation on the results of an engineering task.

o He/she can analyse the functioning, selection and evaluation of the usefulness of
methods, tools, machines and devices used in the field of renewable energy, in

particular in relation to:
o Energy systems using biomass, biogas, bĺofuels
o Solar collectors and heat pumps
o Photovoltaictechnologies
o Wĺnd power technologies

. He/she can use analytical methods to formulate and solve engineering tasks, plan and

conduct experiments, and perform measurements of selected quantities. ln particular:

o Costing of energy investments
o Management in energy company
o Design of prosumer electrical ĺnstallations
o Energy audit

o He/she is able to solve design, implementation, technological and operational
problems concerning electrical circuits and power equipment. He/she can design an

installation using photovoltaic panels, wind power, solar collectors, heat pumps, and
prosumer electrical system.

o He/she is able to use a computer system to communicate with peripheral devices and

to acquire measurement data, and to perform simulations using specialized
applications learned in design classes

. He/she has skills in engineering graphics techniques and computer design.
o He/she is able to implement technologies from the field of renewable energy sources

and is able to carry out effective exploitation of devices powered by electrical energy.
. He/she can independently analyse problems connected with transmission, distribution

and use of energy produced by renewable energy sources, as well as evaluate
ecological threats of local environment in which renewable energy sources operate.

SOCIAL COMPETENCES

o He/she can independently perform assigned tasks, as well as collaborate in a team to
solve a specific engineering problem.

o He/she can manage a team.
o He/she is aware of the influence of undertaken tasks on the social environment and

has the ability to act for the benefit of public interest.
o He/she can think and act in a logical and entrepreneurial way and act in accordance

with ethical principles
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GENERAL COMPETENCES

He/she can use a foreign language in writing and speaking at a communicative level,

including a specialized technical language.
He/she knows basic issues in ergonomics, safety and hygiene at work and can apply

them in practice.

He/she knows and can apply in practice basic issues in ergonomics, occupationalsafety
and health, economics, economic law, the principles of business operation and

regulations related to intellectual property protection law.

He/she has general knowledge of humanities and social sciences. He/she has

knowledge in the scope of subjects of basic sciences, such as: mathematics, physics,

necessary in solving engineering tasks.
He/she has and can use knowledge in the scope of subjects of basic sciences, such as:

mathematics, physics, necessary in solving engineering tasks'

The student is able to recognize non-technical, systematic, social and ethical aspects

while solving engineering problems and issues.

A GRADUATE ON A LABOUR MARKET

o Graduates of the TEO engineering degree program possess knowledge and skills that

predispose them to careers that include:

o Work in companies involved in the design, installation, distribution, consulting,

as well as diagnosis and servicing of energy systems using wind, water,
photovoltaic technologies and obtaining thermal energy from the environment

or from the combustion of biosolids'
o Work in companies producing and distributing energy from renewable sources,

o Work in consulting companies in the preparation of energy projects in the field

of thermo-modernization, low-emission energy, energy audit and prosumer

energy, including for the needs of local governments

o Work in scientific institutions and entities related to innovative activities in the

field of renewable energy sources.
o running an independent business in the field of energy and managing a small

company in the EO sector.

PRODZIEKAN
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