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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIPN-MSP-106 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Technologie konwersji i akumulacji 
energii 

w j. angielskim 
Energy Conversion and 
Accumulation Technologies 

Kierownik przedmiotu prof. dr hab. Władysław Wieczorek 

Jednostka prowadząca 
prof. dr hab. 

Władysław Wieczorek 
WCH PW 

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność IPN 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

2 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo 2 - - - 

łącznie w semestrze 30 - - - 

 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Brak. 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. Zapoznanie się z podstawami fizykochemicznymi działania ogniw galwanicznych i paliwowych. 

II.2. Poznanie przeglądu najważniejszych typów ogniw. 
 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.1. Wykład 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Przegląd  współczesnych  źródeł  energii  w  skali  globalnej,  z  uwzględnieniem  źródeł odnawialnych. 2 

2. Fizykochemiczne      podstawy   działania   ogniw   galwanicznych,   paliwowych fotowoltaicznych.   6 

3. 
Systemy konwersji i akumulacji energii: zasady działania i wymagania użytkowe systemów podtrzymywania 
zasilania, wyrównywania obciążeń. 

8 

4. Przenośne źródła energii –zapotrzebowanie i możliwości komercyjnych układów zasilania. 6 

5. 
Aspekty chemii  materiałów  funkcjonalnych –projektowanie  i  otrzymywanie  elektrod, elektrolitów, 
najnowsze badania w dziedzinie. 

8 

 

IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 K2_W09 
I.P7S_WG.o 
III.P7S_WG 

P7U_W 

Ma ugruntowane podstawy wiedzy o procesach fizykochemicznych 
związanych z działaniem ogniw galwanicznych i paliwowych. 

Posiada wiedzę dotyczącą najważniejszych typów ogniw i ich aplikacjach. 
SP/T, D 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 
K2_U05 
K2_U17 

I.P7S_U 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Potrafi określić parametry technologiczne i cechy materiałów dla 
najważniejszych typów ogniw galwanicznych i paliwowych oraz urządzeń 

do ich produkcji. 
SP/T, D 

U2 
K2_U05 
K2_U17 

I.P7S_U 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Potrafi analizować proces elektrochemiczny pod kątem jego wpływu na 
pracę ogniwa. 

SP/T, D 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K2_K01 
I.P7S_KK 
P7U_K 

Ma umiejętność samodzielnego studiowania wybranych zagadnień. SP/T, D 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu 
(WP), sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 
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V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. Handbook of batteries, McGraw-Hill Ed. 
2. A. Czerwiński, “Akumulatory, baterie, ogniwa” 
3. Battery Technology Handbook, H. A. KIEHN Ed. 
4. Fuel cells Handbook, 2016. 
5. Ralph J. Brodd, “Batteries for cordless appliances” 
 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 10 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

6 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 7 

Sumaryczny nakład pracy studenta 53 

Liczba punktów ECTS 2 
 


