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Miejsce przedmiotu w programie studiów:
Przedmiot obowiązkowy na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - specjalność
Ekoinżynieria
Cele:
Studenci otrzymują wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych technologii pozyskiwania i
wykorzystania energii oraz materiałów z różnych źródeł odnawialnych i nieodnawialnych,
umiejętność zastosowania i gospodarowania tymi zasobami praktyce ekologicznych procesów
przemysłowych a szczególnie w procesach wytwarzania.
Opis przedmiotu:
Pojęcia podstawowe, występowanie energii i materii w przyrodzie, dostępne źródła energii,
gospodarka energią i materiałami na etapie wczesnej industrializacji, współcześnie oraz w
okresie postindustrialnym, wpływ gospodarki na ekosystem, system energia – materia –
informacja, globalizacja i rywalizacja o zasoby, bezpieczeństwo energetyczne i materiałowe,
równowaga energetyczna i ekologiczna, zagrożenia, scenariusze katastroficzne oraz
optymistyczne, technologie pozyskiwania energii ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych,
bariery rozwoju, najnowsze trendy w poszukiwaniu nowych źródeł energii, źródła
perspektywiczne oraz hipotetyczne, holistyczne podejście do gospodarki energią i materiałami
w skali makro i mikro, recykling materiałów, oszczędne technologie, wyzwania
technologiczne na najbliższą przyszłość i w dalszej perspektywie, kierunki prac w zakresie
energio- i materiałooszczędnych technologii przyjaznych środowisku, potrzeba przebudowy
sposobu myślenia, gospodarowania, wytwarzania i eksploatacji dobrami w warunkach
ograniczeń surowcowych i energetycznych, zastosowania zaawansowanych metod i technik
wytwarzania, przykłady z praktyki wdrażania nowych niekonwencjonalnych i alternatywnych
procesów wytwarzania.
Wymagane wiadomości:
Podstawowe wiadomości z fizyki, chemii i ekologii, podstawy wiedzy inżynierskiej.
Forma prowadzonych zajęć:
Wykład ilustrowany foliogramami i materiałem wideo; ćwiczenia.
Metody oceny:
Praca kontrolna, testy pisemne, egzamin ustny.
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