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Sylabus kursu VIPSKILLS  
 

 

1 tydzień 

Przedmiot Opis 

Budynki 
energooszczędne 
architektura, 
materiały,  
konstrukcja 

Cel Zapoznanie studentów z nowoczesnymi trendami w architekturze, 

przepisami krajowymi dotyczącymi materiałów stosowanych w 

budynkach i metodami szacowania zużycia ciepła. 

Treść  Przepisy krajowe dotyczące projektowania architektury I 

konstrukcji budynków 

 Specyfika domów atrialnych 

 Projektowanie. Wybór konstrukcji. Warianty okien, dachów itp.   

 Zaawansowane metody projektowania nowoczesnych domów   

 Materiały izolacyjne 

 Szacowanie współczynników przenikania ciepła spełniających 

przepisy krajowe 

Forma Wykład 6h, ćwiczenia 4h, projekt 8h 

Typ Obowiązkowy 

Ocena Test wiedzy, projekt   

Metody Prezentacja multimedialna, projekt domu, zadania w grupach 

Główne  
rezultaty 

Wiedza  Student ma wiedzę o wytrzymałości materiałów i 

zasadach projektowania konstrukcji budynku   

 Student zna zasady rysowania inżynierskiego     

 Student ma wiedzę o materiałach budowlanych, 

elementach konstrukcyjnych, zna ich zalety i wady   

 Student ma wiedzę o wpływie procesu budowy na 

środowisko   

Umiejętności   Student umie czytać rysunki architektoniczne, 

budowlane i plany geodezyjne 
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 Student umie przygotować dokumentację przy 

użyciu programów komputerowych   

 Student umie interpretować rzuty budynku 

 Student umie wybrać materiały budowlane i 

odpowiednio je zastosować   

 Student umie korzystać z różnych źródeł, 

interpretować dane, analizować i formułować 

wnioski 

 Student umie pracować indywidualnie i w grupie 

Kompetencje  Student rozumie nietechniczne aspekty  

i konsekwencje działań inżynierskich, obejmujące 

wpływ na środowisko 

 Literatura 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok 

–Córdoba-Vilnius 2019. 

3. Basista, A. (2006) Composition of a work of architecture. 

Kraków University 

4. French, H. K. (2008) Urban Housing of the Twentieth Century. 

London, Laurence King 
   

Instalacje w 
budynkach. 
Zarządzanie 
energią 

Cel Zapoznanie z nowoczesnymi systemami dotyczącymi zarządzania 

energią w domach i metodami szacowania zużycia energii 

elektrycznej. 

Przygotowanie studentów do pracy w systemie e-learningowym  

Treść Ogólny opis i klasyfikacja (zarządzanie, wygoda, bezpieczeństwo, 

komunikacja)  Optymalizacja i kontrola zużycia 

energii.  Magazynowanie energii (ciepło i energia elektryczna). Bufor 

energii.  Integracja zasobów odnawialnych.  Automatyczna / ręczna i 

scentralizowana / miejscowa regulacja.   

Forma Wykład 2h, ćwiczenia 4h  

Typ Wybieralny 

Ocena Test wiedzy, test e-learning, projekt grupowy 
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Metody prezentacja multimedialna (wykłady), zadania zespołowe 

(warsztaty),   

Główne  
rezultaty 

Wiedza  Student zna zasady analizy energetycznej 

 Student zna metody, techniki i narzędzia do 

rozwiązywania złożonych zadań inżynieryjnych 

 Student może klasyfikować poziom sprawności 

budynku 

Umiejętności  Student może korzystać z wytycznych 

projektowych, norm, przepisów i zasad 

 Student może pracować indywidualnie i w zespole 

przygotowując projekt. Może oszacować czas 

potrzebny do badania. 

 Student może przygotować złożoną 

dokumentację graficzną 

Kompetencje  Student jest odpowiedzialny za własną pracę i może 

pracować w zespole podczas studiów, bierze 

odpowiedzialność za wspólne badania naukowe. 

  Literatura 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk. 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok 

–Córdoba-Vilnius 2019. 

3. Addington, M. & Schodek, D. (2005) Smart Materials and New 

Technologies: For the Architecture and Design Professions. 

Harvard University 

4. Vermesan, O. & Friess, P. (2013) Internet of Things: Converging 

Technologies for Smart Environments and Integrated 

Ecosystems. Aalborg, Denmark: River Publishers. ISBN 978-87-

92982-96-4 

5. ASHRAE (2004) Thermal environmental conditions for human 

occupancy. American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers Inc., Atlanta. Standard 55 ASHRAE 

(2007) Ventilation for acceptable indoor air quality. Atlanta: 
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American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers Inc., Atlanta. Standard 62 

6. Energy Efficient Buildings with Solar and Geothermal Resources. 

Chichester, Wiley. Hadorn, J. C. (ed.) (2015) Solar and Heat 

Pump Systems for Residential Buildings. 2nd Edition. Berlin, 

Ernst & Sohn. Kreider, J. F., Curtiss, P. S. & Rabl, A. (2010) 

   

Wizyta w firmie 
(Modelowy 
 dom) * 

Cel Zapoznanie z modułem energooszczędnych domów. 

Główne elementy – rodzaje ścian, dachy itp. 

Straty energii cieplnej w domu modelowego 

Zagadnienia ekologiczne i gospodarcze budowlane. 

Forma Wizyta studyjna w domu modelowym 

Typ fakultatywne 

Metody Wizyta i dyskusja 

Główne  
rezultaty 

Wiedza  Student zna zasady analizy związane z materiałami 

używanymi w konstrukcjach domów 

 Student ma głęboką wiedzę na temat trendów w 

rozwoju budynku 

 Student może ocenić przydatność nowych 

osiągnięć w technikach i technologiach 

Umiejętności  Student jest w stanie uzyskać informacje podczas 

wizyt studyjnych. 

 Student może porównywać wiedzę z różnych źródeł 

(literatura/wykłady/wizyta) oraz formułować 

wnioski i uzasadniać własne opinie.  

Kompetencje  Student rozumie nietechniczne aspekty i 

konsekwencje działań inżynierskich, obejmujące 

wpływ na środowisko 

   

Wizyta w firmie  
Materiałów 
budowlanych  
i systemów 
sanitarnych 
* 

Treść  Zapoznanie z rozwiązaniami celu, które: 

zmniejszają straty energii cieplnej w budynkach, 

promują rynek rozwiązań i technologii o wysokiej sprawności.  

Forma Wizyta studyjna   

Typ fakultatywne 

Metody  Wizyta i dyskusja 
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Główne  
rezultaty 

Wiedza  Student zna zasady analizy związane z 

rozwiązaniami o niskim zużyciu energii 

 Student ma głęboką wiedzę na temat trendów w 

wysokiej wydajności rynku domu 

 Student może ocenić przydatność nowych 

osiągnięć w technikach i technologiach 

Umiejętności  Student jest w stanie uzyskać informacje 

podczas wizyt studyjnych. 

 Student może porównywać wiedzę z różnych 

źródeł (literatura/wykłady/wizyta) oraz 

formułować wnioski i uzasadniać własne opinie.  

Kompetencje  Student rozumie nietechniczne aspekty i 

konsekwencje działań inżynierskich, obejmujące 

wpływ na środowisko 
   

Warsztaty 
organizowane 
przez firmę – 
dotyczące 
materiałów 
budowlanych lub 
systemów 
sanitarnych 

Cel  Zapoznanie się z: 

nowoczesnymi materiałami, 

rozwiązaniami i technologiami o wysokiej sprawności.  

Forma Warsztaty 

Typ fakultatywne 

Metody Warsztaty, gry zespołowe 

Główne  
rezultaty 

Wiedza  Student zna zasady analizy związane z nowymi 

materiałami 

 Student ma wiedzę na temat trendów w 

budowaniu domów energooszczędnych 

 Student może ocenić przydatność nowych 

osiągnięć technologicznych dla danego obiektu 

Umiejętności  Student jest w stanie uzyskać informacje 

podczas warsztatów, analizować wyniki. 

 Student może porównywać wiedzę z różnych 

źródeł (literatura/wykłady/wizyta) oraz 

formułować wnioski i uzasadniać własne opinie.  

Kompetencje  Student rozumie nietechniczne aspekty i 

konsekwencje działań inżynierskich, obejmujące 

wpływ na środowisko 

 Umie pracować w grupie i brać odpowiedzialność 

za decyzje. 
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Drugi tydzień zajęć  

Temat Opis 

Odnawialne 
źródła energii 

Cel   Promieniowanie słoneczne 

 Kolektor słoneczny 

 Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne 

 Magazynowanie energii 

 Energia wiatrowa 

 Energia geotermalna 

 Energia z biomasy 

Forma Wykład 12h, warsztat 4h, projekt 4h 

Metody prezentacja multimedialna (wykłady), projektowanie struktury domu 

z energią odnawialną (projekt), zadania indywidualne i zespołowe 

(warsztaty) 

Rezultaty Wiedza  Student ma wiedzę na temat odnawialnych 

źródeł energii. 

 Student ma wiedzę na temat rynku 

energetycznego. 

 Student ma podstawową wiedzę na temat 

źródeł energii odnawialnej w projektowaniu 

budynków. 

 Student może ocenić koszt wykorzystania 

energii odnawialnej w budownictwie. 

 Student zna nowe technologie związaną z 

energią odnawialną. 

Umiejętności  Student umie obliczać obciążenie energetyczne 

budynku; 

 Student jest w stanie dobrać podstawowe 

elementy instalacji wykorzystującej słoneczną 

energię cieplną na potrzeby przygotowania 

ciepłej wody i ogrzewania 

 Student jest w stanie dobrać podstawowe 

elementy instalacji wykorzystującej słoneczną 

energię fotowoltaiczną dla dostaw energii 

elektrycznej budynku 

 Student jest w stanie oszacować korzyści 

wynikające z zastosowania systemów z 

zastosowaniem energii odnawialnej. 
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 Student może ocenić redukcję oddziaływania na 

środowisko poprzez wykorzystanie energii 

odnawialnej. 

Kompetencje Student rozumie nietechniczne aspekty i 

konsekwencje działań inżynierskich, obejmujące 

wpływ na środowisko 

 Literatura 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok –

Córdoba-Vilnius 2019. 

3. Ghosh, T. K. & Prelas, M. A. (2011) Energy Resources and 

Systems. Volume 2: Renewable Resources. Springer 

4. Duffie, J. A. & Beckman, W. A. (2013) Solar Engineering of 

Thermal Processes. 4th Edition. Hoboken, John Wiley & Sons. 

5. Winter, C. J., Sizmann, R. L. & Vant-Hull, L. L. (eds.) (1991) Solar 

Power Plants: Fundamentals, Technology, Systems, Economics. 

Berlin, Springer-Verlag 

6. Mathew, S. (2006) Wind Energy. Fundamentals, Resource 

Analysis and Economics. Springer. 

7. Burton, T., Jenkins, N., Sharpe, D. & Bossanyi, E. (2011) Wind 

Energy Handbook. 2nd Edition. Wiley 

8. Eicker, U. (2014) Energy Efficient Buildings with Solar and 

Geothermal Resources. Chichester, Wiley. 
   

 
GIS 

 
Cel 

 Znajomość metod GIS w projektowaniu urbanistycznym 

 Zalety i wady uproszczonych i zaawansowanych metod 

Forma Wykład 1h, warsztaty 2h 

Metody prezentacja multimedialna (wykłady), praca z konkretnym 

oprogramowaniem (warsztaty) 

Główne  Wiedza  Student ma wiedzę na temat metod GIS 
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rezultaty  Student zna zasady rysowania technicznego, 

szczególne wykorzystanie oprogramowania 

niezbędne do przygotowania analizy urbanistycznej 

Umiejętności  Student może porównywać wiedzę z różnych 

źródeł, interpretować dane, formułować wnioski i 

uzasadniać własne opinie. 

Kompetencje  Student jest odpowiedzialny za własną pracę i może 

pracować w zespole podczas studiów, bierze 

odpowiedzialność za wspólne badania naukowe. 

  Literatura 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok –

Córdoba-Vilnius 2019. 

3. http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html?introdu

ction_and_terminology.htm 

4. http://www.innovativegis.com/basis/BeyondMappingSeries/ 
   

Straty i zyski 
ciepła. 
Zapotrzebow
anie na 
energię. 
Efektywność 
energetyczna 

Cel   Szacowanie obciążenia cieplnego i strat zgodnie z normami UE i 

krajowymi danymi klimatycznymi 

 Szacowanie zapotrzebowania na chłód zgodnie z normami UE i 

krajowymi danymi klimatycznymi 

 Symulacja energetyczna budynków 

Forma Wykład 4h, warsztaty 2h, projekt 4h 

Metody prezentacja multimedialna (wykłady), zadania zespołowe (warsztaty), 

obliczenia strat ciepła i zapotrzebowania na chłód w domu za pomocą 

oprogramowania i narzędzi komputerowych (projekt) 

Główne  
rezultaty 

Wiedza  Student zna zasady analizy, projektowania i 

wymiarowania elementów budynku 

 Student zna metody, techniki i narzędzia do 

rozwiązywania złożonych zadań inżynieryjnych 

http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html?introduction_and_terminology.htm
http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html?introduction_and_terminology.htm
http://www.innovativegis.com/basis/BeyondMappingSeries/
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 Student może klasyfikować poziom sprawności 

budynku 

Umiejętności  Student jest w stanie wykorzystać wytyczne 

projektowe, standardy, regulacje i zasady  

w celu oszacowania ciepła i zapotrzebowania na 

chłód 

 Student jest w stanie korzystać z nowoczesnych 

programów komputerowych. 

 Student może pracować indywidualnie i w zespole 

przygotowujący projekt.  

 Student umie oszacować czas potrzebny do 

wykonania zadania. 

 Student może przygotować złożoną dokumentację 

graficzną przy użyciu wybranego oprogramowania. 

Kompetencje  Student jest odpowiedzialny za własną pracę i może 

pracować w zespole, bierze odpowiedzialność za 

wspólne badania naukowe. 

 Literatura 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok –

Córdoba-Vilnius 2019. 

3. Althouse, A. D., Turnquist, C. H., Bracciano, A. F., Bracciano, D. C. 

& Bracciano, G. M. (2013) Modern Refrigeration and Air 

Conditioning. 19th Edition. 

4.  GoodheartWillcox. Eicker, U. (2014) Energy Efficient Buildings 

with Solar and Geothermal Resources. Chichester, Wiley. Hadorn, 

J. C. (ed.) (2015) Solar and Heat Pump Systems for Residential 

Buildings. 2nd Edition. Berlin,  
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5. Ernst & Sohn. Kreider, J. F., Curtiss, P. S. & Rabl, A. (2010) Heating 

and Cooling of Buildings: Design for Efficiency. Revised Second 

Edition. Mechanical and Aerospace Engineering Series).  

6. Boca Raton, CRC Press. Oughton, D. & Wilson, A. (2015) Faber & 

Kell’s Heating and Air-Conditioning of Buildings. 11th Edition. 

New York, Routledge. 
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E-LEARNING 

Temat Opis 
   

Magazynowa-
nie energii 

Cel Moduł ma na celu dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na 

temat rozwoju technologii magazynowania energii, które spełniają cele 

Unii Europejskiej w zakresie środowiska, jakości powietrza, efektywności 

ekonomicznej, konkurencyjności i usług. Zawartość modułu opiera się na 

analizie elektrochemicznych systemów magazynowania. Zawiera wiedzę 

o elektrowniach, akumulacji, bateriach, odwracalnych ogniwach 

paliwowych, układach elektromagnetycznych, produkcji wodoru itp. 

Studenci będą mogli analizować zalety i wady różnych systemów 

magazynowania energii oraz interpretować dane, formułować wnioski, 

przygotowywać i uzasadniać swoją opinię. 

Treść  Wiedza na temat magazynowania energii. 

 Wiedza na temat odnawialnych źródeł wytwarzania energii (energia 

słoneczna i wiatrowa). 

 Wiedza na temat technologii magazynowania energii , 

magazynowanie energii w sieci elektrycznej. 

 Wiedza o systemach magazynowania energii elektrochemicznej. 

 Wiedza o  bateriach - korzyści, wydajność w porównaniu z innymi 

technologiami. 

 Wiedza na temat obsługi systemów magazynowania 

 Wiedza o systemach magazynowania. 

 Wiedza na temat przechowywania baterii. 

 Wiedza o sposobach magazynowania energii cieplnej. 

 Dystrybucja energii. 

Forma kurs e-learningowy 

Typ Obowiązkowe 

Ocena Test wiedzy, projekt zespołowy 

Metody Prezentacja multimedialna (wykłady), praca z konkretnym 

oprogramowaniem (warsztaty), symulacje, rozwiązywanie problemów 

Wyniki Wiedza  Możliwość analizowania i oceny odnawialnych źródeł 

energii, ich technologii użytkowania, wydajności, 

dokonywania koniecznych obliczeń technicznych i 

ekonomicznych. 

 Umiejętność analizowania zalet i odnawialnych 

źródeł wytwarzania, systemu magazynowania 

energii elektrycznej. 
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Umiejętności  Student umie dokonać porównania technologii 

magazynowania energii. 

  Student jest w stanie przeanalizować główne cechy  

systemów magazynowania energii 

 Analiza i interpretacja informacji. 

 Umie wykorzystać zebrane informacje techniczne. 

 Student umie porównać wiedzę z różnych źródeł, 

interpretować dane, formułować wnioski i 

uzasadniać własne opinie. 

Kompetencje  Student jest odpowiedzialny za swoją pracę i może 

pracować w zespole podczas studiów, bierze 

odpowiedzialność za wspólne badania naukowe. 

 Student umie stosować wiedzę teoretyczną do 

praktycznych zadań podejmujących własne decyzje. 

Kryteria 

oceny 

uczenia 

się  

 Zdolność do analizowania i oceny odnawialnych źródeł energii, ich 

technologii użytkowania, dokonać niezbędnych obliczeń technicznych i 

ekonomicznych. 

 Możliwość analizowania zalet i wad odnawialnych źródeł wytwarzania, 

systemu magazynowania, regeneracyjnych systemów magazynowania 

energii elektrochemicznej, przechowywania itp. 

 Umiejętność porównywania wiedzy z różnych źródeł, interpretacji 

danych, formułowania wniosków i uzasadniania własnych opinii. 

Literatura 1. Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. 

London: Springer, 2011. 

2. Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and storage. E-

book, 2008. 

3.  Andy Kyung-Yong Yoon; Heung Sik Noh; Yong Soo Yoon. Analysis of 

Vanadium Redox Flow Battery Cell with Superconducting Charging 

System for Solar Energy. Korea: Electrical and Electronic Engineering p-

ISSN: 2162-9455, e-ISSN: 2162-8459, 2016. 

4. International renewable energy agency; Renewable capacity statistic 

2017, 2017. 
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5.  ttp://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadium-

redox-gaining-ground-in-energy-storage 

6. http://article.sapub.org/10.5923.j.eee.20160601.01.html#Abs  

Kotły Cel Moduł ma na celu dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na 

temat źródeł ciepła, w tym kotłów gazowych ( właściwości gazu palnego i 

procesu spalania, diagramy zaopatrzenia w gaz i ich elementów, metody 

podłączenia konsumenta, elementy strukturalne systemy wewnętrznego 

zaopatrzenia w gaz, problemy i możliwości budowy dostaw ciepła, 

systemów grzewczych, ich konstrukcji i elementów) oraz na inne paliwa. 

Student będzie mógł porównać wiedzę z projektów wymienników ciepła, 

podgrzewaczy wody, małych kotłów itp. 

Wiedza  Znajomość kotłów. Sprzęt. 

 Wiedza na temat kotłów na paliwo stałe. 

 Wiedza na temat niższych kotłów spalania. 

 Wiedza na temat kotłów na pelets. 

 Wiedza na temat materiałów palnych (mieszanina gazowa, 

mieszanina złożonych związków chemicznych). 

 Schematy instalacji paliw stałych. 

 Centralne ogrzewanie, kotły, biopaliwa. 

 Wiedza na temat metodologii obliczania współczynnika sprawności 

biopaliwa. 

Forma kurs e-learningowy 

Typ Wybieralne 

Oceny Test wiedzy, projekt zespołowy 

Metody prezentacja multimedialna (wykłady), praca z konkretnym 

oprogramowaniem (warsztaty), rozwiązywanie problemów 

Wyniki Wiedza  Student umie analizować i oceniać typy kotłów oraz 

wyposażenie kotłów. 

 Student zna technologie instalacyjne systemów 

inżynieryjnych budynków. 

file:///C:/Users/Lina/Downloads/%20http
http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadium-redox-gaining-ground-in-energy-storage
http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadium-redox-gaining-ground-in-energy-storage
http://article.sapub.org/10.5923.j.eee.20160601.01.html#Abs
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Umiejętności  Możliwość przygotowania projektów technicznych 

prostych systemów ogrzewania. 

 Możliwość zapoznania się z wyposażeniem instalacji w 

budynku i  kotłowni, do analizowania schematów 

kotłowni. 

 Student umie porównać wiedzę z projektów 

wymienników ciepła, podgrzewaczy wody, małych 

kotłów; instalacji sprzętu i podłączenia do systemów. 

 Student umie obliczyć pojemność nominalną kotłów. 

 Możliwość dokonywania obliczeń różnych procesów 

spalania paliwa. 

Kompetencje  Student będzie odpowiedzialny za swoją pracę i będzie 

mógł pracować w zespole i brać odpowiedzialność za 

swoje wspólne badania. 

 Student będzie stosować wiedzę teoretyczną do 

praktycznych zadań podejmujących własne decyzje. 

Kryteria 

oceny 

efektów 

uczenia 

się 

 Umiejętność zrozumienia zasad systemów grzewczych, właściwego 

stosowania wiedzy na temat instalacji systemu ogrzewania budynku. 

 Zdolność do logicznego uzasadnienia rozwiązań projektowych 

systemów, umiejętności graficznie systemów projektowych i ich 

elementów. 

 Możliwość uzasadnienia projektowania i instalacji systemów 

ogrzewania i zasilania gazem, wybierając odpowiednie rozwiązania. 

Literatura 1. Oughton, D., Wilson, A. Heating and Air-Conditioning of Buildings. 

NewYork, 2015. 

2. Eicker, U. Energy Efficient Buildings with Solar and Geothermal 

Resources. United Kingdom, 2012. 

3. Andrew, D. Modern Refrigeration and Air Condition.USA,2014. 

4. Kreider, F. Heating and Cooling of Buildings. USA, 2010. 

5. Hadorn, J. Solar and Heat Pump Systems for Residential Buildings. 

Berllin, 2015. 
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6. Tushar, K.; Ghosh; Mark, A. Prelas. Energy Resources and Systems. 

London: Springer, 2011. 

7. http://www.solarwhiz.com.au/air-conditioning/energy-efficient/  

8. http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/data/j

ournals/jseedo/930211/sol_136_04_041013_f005.png 

   

Sieci 
zewnętrzne 

Cel Moduł ma na celu przedstawienie głównych wymagań dotyczących 

instalacji zaopatrzenia w wodę i sieci kanalizacyjnych, technologii 

oczyszczania wody, zaopatrzenia w wodę itp. Przeprowadzona zostanie 

analiza rodzajów sieci cieplnych. Struktura systemu elektrotechnicznego, 

przeznaczenie i tryby pracy sieci elektrycznych, główne elementy 

konstrukcyjne, parametry, wybór przewodów i/lub aparatury ochronnej, 

(tablice rozdzielcze, wskaźniki jakości energii elektrycznej, regulacje 

napięcia w sieciach energetycznych itp.). 

Treść  wiedza o systemach zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, główne 

wymagania instalacji zaopatrzenia w wodę i sieci kanalizacyjnych, 

wybór systemów, elementy sieci, technologiczne systemy poprawy 

jakości  wody; 

 wiedza na temat źródeł gazu, właściwości gazu palnego i procesu 

spalania, schematy sieci SUP gazu terenowego i ich elementów. 

 Źródła ciepła, urządzeń grzewczych, sieci cieplne, ustawodawstwo, 

szacowanie zapotrzebowanie na ciepło, wybór najbardziej 

odpowiedniego systemu 

 wiedza na temat elektronicznego systemu energetycznego, 

komponentów sieci elektrycznych, obliczania sieci elektrycznych: 

dobór przewodów i/lub przewodów, wybór aparatury ochronnej, 

wybór głównych rozdzielni dystrybucyjnych, wskaźniki jakości 

elektryczność, regulacja w sieciach energetycznych, konsekwencje 

wystąpienia zwarć, rodzaje i charakterystyka zwarć, obliczanie prądów 

zwarć, projektowanie elektrycznych Sieć, rysowanie i obliczanie 

obwodu sieci elektrycznej, oświetlenia słonecznego i energii cieplnej, 

charakterystyki energii wiatrowej. 

Forma kurs e-learningowy 

Typ Wybieralny 

Ocena Test wiedzy, ostateczny projekt zespołowy 

http://www.solarwhiz.com.au/air-conditioning/energy-efficient/
http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/data/journals/jseedo/930211/sol_136_04_041013_f005.png
http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/data/journals/jseedo/930211/sol_136_04_041013_f005.png
http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/data/journals/jseedo/930211/sol_136_04_041013_f005.png
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Metody prezentacja multimedialna (wykłady), praca z konkretnym 

oprogramowaniem (warsztaty), rozwiązywanie problemów 

Wyniki Wiedza  Student ma wiedzę na temat sieci. 

 Student zna techniczne przepisy budowlane, zasady i 

standardy, zastosowanie w systemach inżynieryjnych. 

 Student ma wiedzę, jak wybrać odpowiednie elementy 

zaopatrzenia w wodę i sieci kanalizacyjnych. 

 Student umie rozwiązywać zadania związane z 

projektami sieci elektrycznych oraz uwzględniać 

najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne,  

analizować niezawodność dostaw energii elektrycznej i 

wskaźniki jakości instalacji elektrycznej. 

  analizowania i zarządzania sieci przesyłowych i 

dystrybucyjnych tryby pracy i parametry związane z 

wiedzą o możliwościach poprawy jakości energii. 

Umiejętności  Student może ocenić stan techniczny systemów 

zaopatrzenia w wodę i kanalizacji 

 Student jest w stanie analizować technologiczne 

schematy przygotowania wody, technologii 

oczyszczania wody 

 Student może porównywać wiedzę z różnych źródeł, 

interpretować dane, formułować wnioski i uzasadniać 

własne opinie. 

 Student umie analizować i oceniać odnawialne źródła 

energii, ich technologię użytkowania, wydajność, 

dokonać niezbędnych obliczeń technicznych i 

ekonomicznych. 

Kompetencje  Student jest odpowiedzialny za własną pracę i może 

pracować w zespole, bierze odpowiedzialność za 

wspólne badania.  
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 Student umie stosować wiedzę teoretyczną do 

praktycznych zadań w podejmowaniu własnych 

decyzji. 

Kryteria 
oceny 
efektów 
uczenia 
się 

 Możliwość wyboru systemów, elementów systemów zaopatrzenia w 

wodę i sieci kanalizacyjnych. 

 Możliwość analizowania procesów wymiany ciepła w wymiennikach 

ciepła. 

 Umiejętność rozwiązywania zadań związanych z analizą 

niezawodności dostaw energii elektrycznej i wskaźników jakości 

systemu elektrycznego. 

 Możliwość wyboru odpowiednich urządzeń i oceny schematów, w 

celu ich optymalizacji. 

Literatura 1. Winterbone, Desmond E. Advanced thermodynamics for engineers. 

Amsterdam: Elsevier, 2015. ISBN 9780444633736. 

2. Perkins, W. Introduction to engineering thermodynamics. Lexington. KY: 

(London School of Management Studies), 2015. ISBN 9781507732878.  

3. Oughton, D., Wilson, A. Heating and Air-Conditioning of Buildings. 

NewYork, 2015. 

4. Kreider, F. Heating and Cooling of Buildings. USA, 2010. 

5. Hadorn, J. Solar and Heat Pump Systems for Residential Buildings. 

Berllin, 2015. 

6. Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. 

London: Springer, 2011. 

7. Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and storage. E-

book, 2008 

   

Emisja spalin 
 
Koszt energii 
w domu 
  

Cel Celem kursu jest zapewnienie usystematyzowanej wiedzy na temat zmian 

w zużyciu energii w Europie i na świecie, oddziaływania na środowisko 

różnych źródeł energii, koncepcji emisji, czynników efektywności, 

przedsiębiorczości, marketingu i zarządzania. Tematy praktycznych prac 

są związane z działalnością zawodową.  

Wiedza  Wiedza na temat zużycia energii w budynkach; 

 Wiedza, która pozwoliła wyjaśnić, jakie są powszechne problemy 

związane z energią; 
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 Wiedza o zmianach w zużyciu energii w Europie i na świecie; 

 Wiedza na temat oddziaływania na środowisko różnych źródeł energii 

oraz potencjału sektora budowlanego w zakresie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych; 

 Wiedza na temat zapobiegania emisji CO2, analiza potencjalne 

konsekwencje dalszego nieodpowiedzialnego zużycia energii dla 

planety. 

 Wiedza o efektywnym zużyciu energii w budynkach oraz o tym, jak  

zwiększyć efektywność energetyczną budynków. 

 Wiedza na temat klasyfikacji efektywności energetycznej  budynków i 

systemu certyfikacji energetycznej, który obowiązuje w Europie. 

Forma kurs e-learningowy 

Typ Obowiązkowe 

Ocena Test wiedzy, projekt zespołowy 

Metody Prezentacja multimedialna (wykłady), praca z konkretnymi problemami 

(warsztaty), dyskusje 

Wyniki Wiedza  Student będzie w stanie zrozumieć, jaki rodzaj energii 

aktualnie promowany na świecie i w Europie oraz jak 

wpływa na środowisko. 

 Student umie oszacować koszt energii w budynku i 

będzie w stanie określić wydajność energetyczną 

budynku, wybrać środki w celu zmniejszenia zużycia 

energii w budynkach. 

 Student zrozumie strukturę kosztów zużycia energii i 

będzie w stanie porównać koszty energii w różnych 

krajach. 

 Student będzie świadomy konsekwencji wykorzystania 

energii w życiu codziennym i szkód środowiskowych. 

Umiejętności  Student będzie w stanie analizować wpływ człowieka 

na środowisko poprzez wybór odpowiednich źródeł 

energii. 
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 Student będzie w stanie  obliczyć zużycie energii 

budynku i przewidzieć konsekwencje 

nieodpowiedzialnego zużycia energii. 

 Student będzie w stanie  rozwiązać problemy związane 

z polityką sektora energetycznego i decyzji 

konsumentów energii. 

Kompetencje 1. Student jest odpowiedzialny za własną pracę i może 

pracować w zespole podczas studiów. 

 Student będzie stosować wiedzę teoretyczną do 

praktycznych zadań w podejmowaniu własnych 

decyzji. 

Kryteria 
oceny 
efektów 
uczenia 
się 

 Możliwość porównania zmian w zużyciu energii w Europie i na świecie. 

 Umiejętność identyfikowania czynników służących zapobieganiu emisji 

CO2, analizując potencjalne konsekwencje dalszego 

nieodpowiedzialnego zużycia energii dla planety. 

 Umiejętność analizowania wpływu człowieka na środowisko naturalne 

poprzez dobór odpowiednich źródeł energii. 

 Zrozumienie czynników środowiskowych otaczających 

przedsiębiorstwo. 

Literatura 1. National plan for increasing the number of nearly zero-energy buildings 

in Lithuania, Sven Schimschar, Michelle Bosquet, Nesen Surmeli, 

Andreas Hermelink ; 15 May 2013; Project number:   BUIDE13616; 

European Commission.  

2. Consolidated Annual Report, Consolidated and the Company's 

Financial Statements.  For the year ended 31 Dec 2016, prepared 

according to International Financial Reporting Standards as adopted 

by the European Union, presented together with the independent 

auditor’s report.  

3. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

4. http://www.iea.org/statistics/topics/pricesandtaxes/  

5. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyEle

ctricityTrends.pdf  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.iea.org/statistics/topics/pricesandtaxes/
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyElectricityTrends.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyElectricityTrends.pdf
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6. https://yearbook.enerdata.net/#renewable-in-electricity-production-

share-by-region.html  

7. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyOil

Trends.pdf  

 
 

https://yearbook.enerdata.net/#renewable-in-electricity-production-share-by-region.html
https://yearbook.enerdata.net/#renewable-in-electricity-production-share-by-region.html
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyOilTrends.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyOilTrends.pdf
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3-4 tydzień zajęć  

Temat Opis 

Ciepła woda 
użytkowa 

Treść Klasyfikacja systemów ciepłej wody. 

Przepisy krajowe dla wybranych krajów UE. 

Urządzenia, przewody - zasady doboru i główne błędy. 

Metody pomiaru przepływu wody. 

Forma Wykład 2h, warsztaty 2h, laboratoria 2h, projekt 2h 

Metody prezentacja multimedialna (wykłady), pomiary (laboratoria), 

projektowanie systemu ciepłej wody w domu (projekt) 

Wyniki Wiedza  Student ma głęboką wiedzę na temat 

materiałów wykorzystywanych w instalacjach 

ciepłej wody 

 Student zna zasady rysunku technicznego 

potrzebnego do realizacji projektów sanitarnych 

Umiejętności  Student może porównywać wiedzę z różnych 

źródeł, interpretować dane, formułować wnioski 

i uzasadniać własne opinie. 

 Student może pracować indywidualnie i w 

zespole podczas kursu laboratoryjnego i zajęć 

projektowych. 

 Student może oszacować czas potrzebny na 

badanie. 

Kompetencje  Student jest odpowiedzialny za własną pracę i 

może pracować w zespole, a także brać 

odpowiedzialność za wspólne badania. 

 Literatura 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok –

Córdoba-Vilnius 2019. 
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3. Abdelhai, A. (coord.) (2015) Integrating Solar Thermal in 

Buildings – A quick guide for Architects and Builders. United 

Nations Environment Programme (UNEP) [Online] Available 

from: http://www.estif.org/fileadmin/estif/content 

/publications/downloads/UNEP_2015/unep_report_final_v04 

_lowres .pdf [Accessed 10th August 2018]. 

4. Buker, M. S. & Riffat, S. B. (2015) Building integrated solar 

thermal collectors – A review. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 51, 327-346. 

    

 
Systemy 
grzewcze 

 
Treść 

Klasyfikacja systemów grzewczych. 

Grzejniki-klasyfikacja, reguły wyboru. 

Schematy systemów ogrzewania pomp wodnych. 

Zalety i wady rozwiązań. 

Regulacja przepływu i ciśnienia. 

Przepisy wykonawcze i przepisy krajowe. 

Metody pomiaru energii cieplnej. 

Formy Wykład 2h, warsztat 2h, projekt 4h 

Metody prezentacja multimedialna (wykłady), zadania zespołowe 

(warsztaty), projektowanie systemu grzewczego w domu przy użyciu 

oprogramowania (projekt) 

Wyniki Wiedza  Student ma głęboką wiedzę na temat materiałów 

wykorzystywanych w centralnym ogrzewaniu 

(rury, grzejniki itp.) 

 Student zna zasady rysowania technicznego, 

szczególne wykorzystanie oprogramowania 

niezbędne do przygotowania projektu systemu 

grzewczego, 

 Student zna normy europejskie, szczegółowe 

zasady i zalecenia krajowe w wybranych krajach 

związanych z obliczeń i wyboru elementów 

systemu grzewczego (grzejniki, rury, zawory, 

izolacja). 

http://www.estif.org/fileadmin/estif/content%20/publications/%20downloads/UNEP_2015/unep_report_final_%20v04
http://www.estif.org/fileadmin/estif/content%20/publications/%20downloads/UNEP_2015/unep_report_final_%20v04
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Umiejętności  Student jest w stanie uzyskać informacje z 

literatury, bazy danych o różnych typach 

grzejników, grzejniki, instalacje itp. 

 Student może porównywać wiedzę z różnych 

źródeł, interpretować dane, formułować wnioski 

i uzasadniać własne opinie. 

 Student może pracować indywidualnie i w 

zespole przygotowujący projekt. Umie 

oszacować czas potrzebny do badania. 

 Student może przygotować opis techniczny i 

wyjaśnić zakres projektu. 

 Student może wybrać schemat systemu, grzejniki 

i inne komponenty. 

Kompetencje  Student jest odpowiedzialny za własną pracę i 

może pracować w zespole podczas studiów, 

bierze odpowiedzialność za wspólne badania. 

 Literatura 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok –

Córdoba-Vilnius 2019. 

3. Chichester, Wiley. Hadorn, J. C. (ed.) (2015) Solar and Heat 

Pump Systems for Residential Buildings. 2nd Edition. Berlin, 

Ernst & Sohn. Kreider, J. F., Curtiss, P. S. & Rabl, A. (2010) 

4.  Heating and Cooling of Buildings: Design for Efficiency. Revised 

Second Edition. Mechanical and Aerospace Engineering Series). 

Boca Raton, CRC Press. Oughton, D. & Wilson, A. (2015)  

5. Faber & Kell’s Heating and Air-Conditioning of Buildings. 11th 

Edition. New York, Routledge  

   

Klimatyzacja Treść  Klasyfikacja systemów klimatyzacji. 

Jednostki AC-zasady doboru, efektywność, poziom hałasu. 
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Schematy schematów. 

Wybór sprzętu. 

Symulacja energetyczna systemów powietrznych 

Zalety i wady rozwiązań.   

Formy Wykład 2H, warsztat 2H, projekt 2H, laboratorium 2H 

Metody prezentacja multimedialna (wykłady), zadania zespołowe 

(warsztaty), projektowanie systemu klimatyzacji w domu (projekt) 

Wyniki Wiedza 1. Student zna zasady analizy, projektowania i 

wymiarowania elementów systemów klimatyzacji 

2. Student zna metody, techniki i narzędzia do 

rozwiązywania złożonych zadań inżynieryjnych w 

zakresie instalacji klimatyzacyjnych. 

 Student ma głęboką wiedzę na temat trendów w 

systemach klimatyzacji. 

Umiejętności  Student jest w stanie uzyskać informacje z 

literatury, bazy danych o różnych typach urządzeń 

chłodniczych, medium chłodzącym itp. 

 Student może porównywać wiedzę z różnych 

źródeł, interpretować dane, formułować wnioski i 

uzasadniać własne opinie. 

 Student umie pracować indywidualnie i w zespole 

przygotowujący projekt. Umie oszacować czas 

potrzebny do badania. 

 Student umie przygotować złożoną dokumentację 

graficzną przy użyciu wybranego 

oprogramowania. 

Kompetencje  Student jest odpowiedzialny za własną pracę i 

może pracować w zespole podczas studiów, 

bierze odpowiedzialność za wspólne badania 

naukowe. 
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 Literatura 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok –

Córdoba-Vilnius 2019. 

3. Althouse, A. D., Turnquist, C. H., Bracciano, A. F., Bracciano, D. C. 

& Bracciano, G. M.(2013) Modern Refrigeration and Air 

Conditioning.19th Edition. GoodheartWillcox. Eicker, U. (2014)  

4. Energy Efficient Buildings with Solar and Geothermal Resources. 

Chichester, Wiley. Hadorn, J. C. (ed.) (2015)  

5. Solar and Heat Pump Systems for Residential Buildings. 2nd 

Edition. Berlin, Ernst & Sohn.  

6. Kreider, J. F., Curtiss, P. S. & Rabl, A. (2010) Heating and Cooling 

of Buildings: Design for Efficiency. Revised Second Edition. 

Mechanical and Aerospace Engineering Series). Boca Raton, CRC 

Press. 

7.  Oughton, D. & Wilson, A. (2015) Faber & Kell’s Heating and Air-

Conditioning of Buildings. 11th Edition. New York, Routledge 

   

Wizyta w 
firmie 
(Instalacje 
słoneczne) 

Treść Zapoznanie się z celem pracy elektrowni słonecznej. 

Główne wyposażenie – rodzaje kolektorów słonecznych, medium, 

transfer ciepła, wieże chłodzące itp. 

Monitoring pracy elektrowni słonecznych. 

Ekologiczne i gospodarcze zagadnienia wykorzystania elektrowni 

słonecznych. 

Formy Wizyta studyjne w elektrowni słonecznej 

Metody Wizyta i dyskusja 

Wyniki Wiedza  Student zna zasady analizy związane z 

użytkowaniem systemów słonecznych 

 Student ma wiedzę na temat trendów w 

ewolucji układów słonecznych 
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 Student umie ocenić przydatność nowych 

osiągnięć w technikach i technologiach 

Umiejętności  Student jest w stanie uzyskać informacje 

podczas wizyt studyjnych. 

 Student umie porównywać wiedzę z różnych 

źródeł (literatura/wykłady/wizyta) oraz 

formułować wnioski i uzasadniać własne opinie.  

Kompetencje  Student rozumie znaczenie nietechnicznych 

aspektów i konsekwencji działalności 

inżynieryjnej, w tym jej wpływu na środowisko i 

powiązanej odpowiedzialności za decyzje. 

   

Wizyta w 
laboratorium 
energii 
odnawialnej* 

Treść  Zapoznanie się z rozwiązaniami które: 

przyczyniają się do trwałego, czystego, światowego zaopatrzenia w 

energię, 

promowanie rynku technologii energii odnawialnej.  

Formy Wizyta studyjna w laboratorium energii odnawialnej 

Metody  Wizyta i dyskusja 

Wyniki Wiedza  Student zna zasady analizy związane z 

wykorzystaniem źródeł odnawialnych 

 Student ma wiedzę na temat trendów na rynku 

energii odnawialnej 

 Student może ocenić przydatność nowych 

osiągnięć w technikach i technologiach 

Umiejętności  Student jest w stanie uzyskać informacje podczas 

wizyty studyjnych. 

 Student umie porównywać wiedzę z różnych 

źródeł (literatura/wykłady/wizyta) oraz 

formułować wnioski i uzasadniać własne opinie. 

Kompetencje  Student rozumie znaczenie nietechnicznych 

aspektów i konsekwencji działalności 
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inżynieryjnej, w tym jej wpływu na środowisko i 

powiązanej odpowiedzialności za decyzje. 

*wizyty studyjne – podano jedynie przykłady miejsc  
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