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Załącznik nr 2 do uchwały Senatu PŚk Nr 155/22 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

Zakres zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim  

na kierunku odnawialne źródła energii  

 

1. W ramach przedmiotu „Techniki ochrony atmosfery” na semestrze 1, przeniesiono 15 

godzin z projektu na ćwiczenia. Obecny wymiar godzinowy wynosi: wykład 15, 

ćwiczenia 30, projekt 0.    

2. Dokonano zamiany przedmiotów między semestrami i poziomami studiów, t.j. 

„Wymiana ciepła i masy” z semestru 1 na studiach II stopnia  zamieniono z „Tworzywa 

sztuczne i materiały kompozytowe” z semestru 3 na studiach I stopnia. Ilość godzin  

i liczba ECTS pozostała ta sama w ramach danego semestru. 

3. Przeniesiono „Praktykę zawodową II” z semestru 1 na semestr 2. 

4. Dodano w grupie przedmiotów obieralnych humanistyczno – społecznych (HES) 

przedmiot „Psychologia społeczna” w wymiarze 15 godzin wykładów i 15 godzin 

ćwiczeń (ECTS). 

5. Na semestrze 2 przedmioty obieralne, w tym przedmioty obieralne w języku angielskim 

w łącznym wymiarze 75 godzin (6 ECTS) rozłożono na dwie oddzielne grupy, t.j. 

przedmioty kierunkowe do wyboru (30 godzin wykładu i 30 godzin projektu, 4 ECTS) 

oraz przedmioty kierunkowe do wyboru w języku angielskim (15 godzin projektu, 2 

ECTS). Łącznie liczba godzin i punktów ECTS nie uległa zmianie. 

6. W ramach przedmiotu „Projektowanie w technologii BIM” na semestrze 3 zwiększono 

ilość godzin projektu z 15 na 30 i liczbę ECTS z 2 na 3. 

7. Zlikwidowano przedmiot „Monitorowanie źródeł OZE” na semestrze 3.  

Uzasadnienie – przeniesiono godziny na projekt z przedmiotu „Projektowanie  

w technologii BIM”. 

8. Sumaryczna liczba godzin w „nowym” programie studiów w stosunku do dotychczas 

obowiązującego pozostała taka sama.  

9. Proponowane programy studiów niestacjonarnych II stopnia dla kierunku odnawialne 

źródła energii są kopią programów na studiach stacjonarnych II stopnia. Zakres 

przedmiotów został taki sam, natomiast mogą różnić się usytuowaniem  

w poszczególnych semestrach. Liczba ECTS i egzaminów przypisanych do 

przedmiotów jest taka sama. Wymiar godzin na studiach niestacjonarnych II stopnia 

stanowi 60 % wymiaru godzin na studiach stacjonarnych II stopnia.  


