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Biorenewable systems
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioeconomy

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IBE-AIS.I2BO.3376.22

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe prowadzone w językach obcych

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Andrzej Białowiec

Pozostali prowadzący Andrzej Białowiec

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 60

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie przekształcania zasobów bioodnawialnych
w bioenergię i bioprodukty, w tym koncepcji bioodnawialnych w odniesieniu do czynników zmian, produkcji
surowców, procesów, produktów, produktów ubocznych, ekonomii i transportu/logistyki.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada wiedzę potrzebną do identyfikowania
i omawiania czynników napędzających zmiany
w biogospodarce

IBE_P6S_WG01,
IBE_P6S_WG04

Egzamin pisemny,
Projekt

W2
Posiada wiedzę umożliwiającą opisywanie, omawianie
i analizowanie głównych składników produktów
biorafinacji, procesów, produkcji surowców
i produktów ubocznych.

IBE_P6S_WG05 Egzamin pisemny,
Projekt

W3
Posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć i zastosować
ekonomikę produktów bioodnawialnych na poziomie
firmy i rynku do analizy rentowności, zmian
technologicznych i polityk

IBE_P6S_WG09 Egzamin pisemny,
Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu matematyki,
nauk ścisłych i inżynierii/technologii IBE_P6S_UW08 Projekt

U2 Posiada umiejętność funkcjonowania
w interdyscyplinarnych zespołach IBE_P6S_UW05 Projekt, Obserwacja

pracy studenta

U3 Potrafi identyfikować, formułować i rozwiązywać
problemy inżynierskie/technologiczne IBE_P6S_UW10 Projekt, Obserwacja

pracy studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma świadomość konieczności szerokiej edukacji, aby
zrozumieć wpływ rozwiązań
inżynieryjnych/technologicznych w kontekście
globalnym, gospodarczym, środowiskowym
i społecznym

IBE_P6S_KO01
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Referat

K2 Ma świadomość dostrzegania potrzeby i umiejętności
angażowania się w kształcenie ustawiczne IBE_P6S_KK01

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Referat

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 60

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie projektu 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

• Czynniki zmian systemów bioodnawialnych

• Podstawy systemów bioodnawialnych

• Biopaliwa w systemach bioodnawialnych

• Przetwarzanie termochemiczne w systemach bioodnawialnych

• Agronomiczne podstawy systemów bioodnawialnych

• Podstawy finansowe systemów bioodnawialnych

• Transport i logistyka systemów bioodnawialnych

Wykład

2.

• Globalne zużycie energii; zmiana klimatu; polityka publiczna; rozwój
ekonomiczny

• Konwersja jednostek; obliczenia chemiczne; bilanse masy i energii;
charakterystyka biomasy i bioodpadów, biomasa i bioodpady jako substrat

• Biodiesel, etanol z kukurydzy, etanol z celulozy, biopaliwa z alg, inne

• Piroliza, zgazowanie, depolimeryzacja termiczna, spalanie, inne

• Podstawy produkcji biomasy i pozyskania bioodpadów, „idealne” uprawy
biomasy, alternatywne uprawy biomasy

• Podstawowe warunki finansowe, sprawozdania finansowe biorafinerii, progi
wyceny progu rentowności, modelowanie finansowe

• Transport i logistyka biomasy i bioodpadów, alternatywy transportowe,
względne koszty transportu/decyzje logistyczne

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Burza mózgów, Metoda problemowa, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 30%
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Referat 70%

Dodatkowy opis

Każdego tygodnia będą zadania, które są mieszanką czytania artykułów, wykonywania zadań obliczeniowych i dokonywania
przemysleń. Zadania będą przydzielane, gdy oczekiwana będzie samodzielna praca studentów. Studenci będą wykonywać
również wspólną pracę w trakcie zajęć, czyli „problemy zespołowe”. Projekt semestralny będzie plakatem lub referatem
poruszającym problem związany z systemami bioodnawialnymi. Publiczna sesja plakatowa będzie odbywać się w trakcie
sesji egzaminacyjnej. Studenci prezentować będą plakat jako zespół. Obecność będzie wymagana.

Literatura
Obowiązkowa

There is no textbook. Resource materials, scientific papers will be made available continuously through a teacher.1.

Dodatkowa

There is no textbook. Resource materials, scientific papers will be made available continuously through a teacher.1.



5 / 5

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IBE_P6S_KK01 absolwent rozumie potrzebę rozwoju, aktualizacji swojej wiedzy, zna możliwości rozwoju kompetencji
zawodowych i interpersonalnych oraz zasięgania opinii ekspertów

IBE_P6S_KO01 absolwent jest odpowiedzialny za pracę własną i skutki podejmowanych decyzji

IBE_P6S_UW05
absolwent posiada umiejętność rozwiązywania interdyscyplinarnych zadań inżynierskich, również
pracując w grupie, stosując metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne z zakresu
biogospoadarki

IBE_P6S_UW08 absolwent posiada umiejętność dokonania wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań
inżynierskich oraz opłacalności prostych procesów produkcyjnych

IBE_P6S_UW10 absolwent dostrzega aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, organizacyjne, społeczne,
ekonomiczne i prawne przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich

IBE_P6S_WG01 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu biologii, chemii, mikrobiologii i
nauk pokrewnych przydatną do zrozumienia i interpretacji procesów związanych z biogospodarką

IBE_P6S_WG04 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu obejmujące kluczowe
zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w tym zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych

IBE_P6S_WG05 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu biotransformacji, biorafinacji,
biokonwersji oraz wykorzystania biomasy i produktów ubocznych w biogospodarce

IBE_P6S_WG09 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu z zakresu zrównoważonych
procesów produkcji, przetwarzania i wykorzystywania surowców w biogospodarce


