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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem  kursu  jest  uzyskanie  przez  studenta  kompleksowej  wiedzy  dotyczącej  energetyki  słonecznej,  
począwszy  od  zasobów  energii  słońca  i  ich  dostępności,  poprzez  kolektory  słoneczne,  systemy 
fotowoltaiczne a skończywszy na oddziaływaniu energetyki słonecznej na środowisko. 
Kurs prowadzony jest w języku polskim.

Efekty kształcenia 

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)
W01  Opisuje  zasoby  energii  słonecznej,  ich 

rozmieszczenie  oraz stopień jej  wykorzystania  do 
produkcji energii elektrycznej

W02  Wyjaśnia  procesy  fizyczne  wykorzystywane  do 
pozyskiwania energii słonecznej 

W03  Wymienia  i  opisuje  systemy,  technologie  i 
urządzenia  używane  do  pozyskiwania  i 
wykorzystania energii słonecznej

W04  Rozumie  społeczne,  ekonomiczne  i  prawne 
uwarunkowania rozwoju energetyki słonecznej

W02, W03, W07

W01, W04

W05, W06, W12

W08, W013
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Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01 Potrafi  rozwiązywać  problemy  związane  z 
projektowaniem  i  użytkowaniem  instalacji 
fotowoltaicznych, korzystając z posiadanej wiedzy 
i analizy danych

U02 Samodzielnie uzupełnia wiedzę na temat energetyki 
słonecznej,  w  szczególności  w  zakresie 
najnowszych trendów jej wykorzystania, i dzieli się 
tą wiedzą w formie pisemnej i ustnej

U03  Analizuje  podejmowane  działania  związane  z 
energetyką słoneczną w aspekcie ekonomicznym i 
prawnym

U02, U04, U07, U08

U03, U04, U05

U06, U10

Kompetencje 
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01 Podejmuje  świadome  decyzje  dotyczące 
użytkowania  odnawialnych  źródeł  energii,  z 
uwzględnieniem  uwarunkowań  i  skutków 
środowiskowych,  pracując  samodzielnie  oraz  w 
grupie

K02  Rozumie  swoją  rolę  w  edukacji  społeczeństwa  w 
zakresie istotności działań na rzecz odnawialnych 
źródeł  energii  i  podejmuje  odpowiedzialność  za 
stan środowiska przyrodniczego

K01, K03

K01, K02

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 10 10

Zal. Zal.

Opis metod prowadzenia zajęć

Na zajęcia składa się wykład i ćwiczenia audytoryjne, w ramach których studenci poznają różne aspekty 
problemów związanych z energetyką słoneczną i samodzielnie opracowują wybrane zagadnienia.
Kurs prowadzony jest w formie zdalnej za pomocą MS Teams.
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Formy sprawdzania efektów kształcenia
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W01 x x x
W02 x x x
W03 x x x
W04 x x x
U01 x x x x
U02 x x x x
U03 x x x
K01 x x x x
K02 x x x x

Kryteria oceny

 
Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wykonywanych prac cząstkowych podczas 
poszczególnych zajęć. Prace cząstkowe wykonywane podczas ćwiczeń utworzą 
całość opracowania podlegającego ocenie końcowej.

Uwagi Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Sposoby wykorzystania energii słonecznej. 
2. Zasoby energii słonecznej i ich rozmieszczenie.
3. Ogniwa fotowoltaiczne: typy, budowa, zasada działania, zastosowanie.
4. Obliczanie zapotrzebowania miesięcznego na energię cieplną, uzysku solarnego w  instalacji oraz 

stopnia pokrycia zapotrzebowania energetycznego. Ponadto, na podstawie uzyskanych danych, 
studenci dobiorą odpowiednią liczbę i powierzchnię kolektorów w projektowanej instalacji.

5. Wpływ energetyki słonecznej na środowisko przyrodnicze
6. Wady i zalety energetyki słonecznej

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
solar energy – energia słoneczna

photovoltaics - fotowoltaika

collector- kolektor

insolation-nasłonecznienie

solar power plant – elektrownia słoneczna

Wykaz literatury podstawowej
Lewandowski W. M., Klugmann-Radziemska E., 2017: Proekologiczne odnawialne źródła energii, 
rozdziały 5-9 oraz 14.

Wykaz literatury uzupełniającej
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Literatura w języku polskim:
Gronowicz J., 2010: Niekonwencjonalne źródła energii.
Góralczyk I., Tytko R., 2013: Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne.
Korzeniowska J. 2022. Stan obecny OZE w Polsce i na świecie, rozdział w monografii, 
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL (w druku)
Literatura w języku angielskim:
Agrawal B., Tiwari G. N., 2011: Building Integrated Photovoltaic Thermal Systems For 
Sustainable Developments, RSC Publishing.
Bigerna S., Bollino C. A., Micheli S., 2015: The Sustainability of Renewable Energy in Europe, 
Springer.
Chiras D., 2017: Power from the Sun, A Practical Guide to Solar Electricity, New Society 
Publishers.
Filho W. L., Gottwald J. (red.), 2012: Educational and Technological Approaches to Renewable 
Energy, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, rozdziały: 

- Guerrero-Pérez J., Espín F., Martínez J., Molina-García A., Gómez Lázaro E., A Study of 
Voltage Dips and Disturbances in Spanish Photovoltaic Power Plants, s. 171-182.

- Sheikh N. J., Daim T. U., Renewable Energy Policies that Impact Climate Change – The 
Case for Photovoltaic Solar Technology, s. 183-212.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 10

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 10

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 6

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 12

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

12

Przygotowanie do egzaminu -

Ogółem bilans czasu pracy 50

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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