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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-MSP-H110 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Praktyczne i ekonomiczne aspekty 
projektowania procesów 

w j. angielskim 
Practical and Economic Aspects of 
Designing 

Kierownik przedmiotu dr inż. Maciej Gierej 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
II stopnia  

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu HES obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

45 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

3 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo 2 - 1 - 

łącznie w semestrze 30 - 15 - 

 
 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Znajomość podstaw fizykochemicznych i bilansowych transportu masy i energii w procesach przetwarzania materii. 
 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. 
Omówienie zakresów parametrów technologicznych i procesowych ważnych w planowaniu koncepcji technologicznej na tle 
wymogów BAT i wytycznych dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Przedstawienie podejścia do planowania technologicznego 
i procesowego oraz zasad modernizacji procesów. 

II.2. Przedstawienie teoretycznych podstaw oraz metodyki sporządzania analizy i oceny projektów inwestycyjnych. 
 
 

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

III.1. Wykład 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. 
Bilans masy i energii jako stan odniesienia dla koncepcji i strategii projektowania procesów. Omówienie 
ograniczeń procesowych, wynikających z barier określonych przez zjawiska fizykochemiczne będące 
elementami procesu. Zasady poszukiwania procesów krytycznych i ich wpływ na bilans masy i energii. 

4 

2. 
Zagadnienia efektywności procesów oraz Best Available Technology. Istotne dokumenty określające wymogi 
procesowo-technologiczne typu LIVC i ich wpływ na aspekty procesowe na etapie planowania i pomysłu. 
Przykłady bilansów w przemyśle - schematy i wykresy Sankeya. 

4 

3. 
Opis nośników energii i ich zamienników. Omówienie kosztów energii i ich zmienności, trendów zmian cen 
energii na rynku światowym oraz wpływu emisji CO2 na koszty energii. Wpływ przyjmowanych w planowaniu 
założeń na bilans masowy i energetyczny, a w konsekwencji ekonomiczny. 

3 

4. 
Zastosowanie bilansu masy i energii do typowania obszarów redukcji kosztów stałych. BEP a bariery 
procesowe. Struktura kosztów w dużym koncernie porównanie polskiego podmiotu do sytuacji światowej. 

2 

5. 
Bilanse w logistyce oraz zakres bilansu układów przepływowych. Omówienie modelu i wyników obliczeń 
logistyki paliwowej w RP. 

2 

6. Istota i rodzaje inwestycji – podstawowe pojęcia. 2 

7. 
Kluczowe zagadnienia planowania i podejmowania decyzji. Finansowanie nakładów inwestycyjnych, koszt 
i struktura kapitału. 

4 

8. Metodologia oceny efektywności ekonomiczno-finansowej inwestycji. 2 

9. Podstawowe sprawozdania finansowe oraz prognozowanie strumieni pieniężnych. 3 

10. Analiza finansowa i ocena projektów inwestycyjnych. Metody obliczeniowe oceny efektywności. 4 

III.3. Ćwiczenia projektowe 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Analiza swat, przykłady analiz, przygotowanie informacji na spotkanie rozpoczynające projekt. 3 

2. 
Prezentacja analiz swat, wyznaczenie istotnych elementów decyzyjnych, obszarów bilansowych projektów. 
Seminarium. 

4 

3. 
Hierarchizacja bilansów w procesie inwestycyjnym, odrzucanie wariantów rozwiązań procesowych na 
etapach pośrednich. 

3 

4. 
Analiza wyników projektu, prezentacje, dyskusja wniosków końcowych. Decyzje inwestycyjne i ich 
uwarunkowania. Seminarium. 

5 
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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_W03 
I.P7S_WG.o 
III.P7S_WG 

P7U_W 

Ma wiedzę na temat wykorzystania barier procesowych wpływających na 
efektywność procesu do wyznaczania kluczowych węzłów 

technologicznych w ocenie technologii. 

PDM, 
D/SEM 

W2 K2_W08 
I.P7S_WG.o 
III.P7S_WG 

P7U_W 

Ma wiedzę dotyczącą zasad BAT, zasad funkcjonowania rynku surowców 
oraz metod obliczania CAPEX i OPEX. 

PDM, 
D/SEM 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 
K2_U06 
K2_U08 
K2_U13 

I.P7S_UW.o 
III.P7S_UW.o 

I.P7S_UO 
P7U_U 

Zdobywa umiejętność planowania rozwoju technologii, tworzenia 
koncepcji, oceny opłacalności zmian technologicznych i nowych rozwiązań 
procesowych. Potrafi tworzyć i wykorzystywać modele biznesowe oparte 

na bilansach masy i/lub energii. 

PDM, 
D/SEM 

U2 K2_U08 
I.P7S_UO 

P7U_U 
Ma doświadczenie związane z pracą zespołową. Umie zaprezentować 

wyniki obliczeń i analiz oraz je zhierarchizować. 

PDM, 
R/SPR,  
D/SEM 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K2_K01 
I.P7S_KK 
P7U_K 

Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji 
zawodowych i osobistych. 

PDM, 
R/SPR, 
D/SEM 

* - 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). 

 
 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. T. Hobler, Ruch ciepła i wymienniki, WNT, 1986. 
2. J. Ciborowski, Podstawy inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1967. 
3. Najlepsze dostępne techniki (BAT) wytyczne dla branży chemicznej w Polsce, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 2005. 
4. Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the Large Volume Organic Chemical Industry, European Commission, draft 1, 
April 2014. 
5. W. Behrens, P.M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa, 1993. 
6. R.A. Brealey, S.C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 1999. 
7. E. Filar, J. Skrzypek, Biznes plan, Poltekst, Warszawa, 1996. 
8. H. Johnson, Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Liber, Warszawa, 2000. 
9. K. Marcinek, Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Katowice, 2000. 
10. W. Pluta, T. Jajuga, Inwestycje. Capital Budgeting – budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 
1995. 
11. W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004. 
12. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 1995. 
13. S. Wrzosek, Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Wydawnictwo SYGMA, Wrocław, 1994. 

 
 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 45 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 6 

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

34 

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

Sumaryczny nakład pracy studenta 85 

Liczba punktów ECTS 3 
 


