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Kierunek: Odnawialne źródła energii 

Stopień: drugi 

 

 

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE  

 

 

Specjalność: Biomasa i konwersja do energii; Instalacje ekoenergetyczne 

 

1. Odnawialne źródła energii – ogólna charakterystyka. 

2. Poziom i struktura wykorzystania OZE w Polsce i UE. 

3. Prawne aspekty uzasadniające potrzebę stosowania i wykorzystania OZE. 

4. Aspekty ekologiczne uzasadniające potrzebę stosowania i wykorzystania OZE. 

5. Aspekty ekonomiczne uzasadniające potrzebę stosowania i wykorzystania OZE. 

6. Aspekty społeczno-gospodarcze uzasadniające potrzebę stosowania i wykorzystania OZE. 

7. Koszty wytwarzania energii z różnych źródeł OZE na tle paliw kopalnych. 

8. Scenariusz transformacji wsi do struktury zrównoważonej produkcji surowców konsumpcyjnych i 

energetycznych. 

9. Definicja biomasy na cele energetyczne oraz źródła jej pochodzenia. 

10. Biomasa lignocelulozowa jako surowiec energetyczny i przemysłowy. 

11. Logistyka składowania biomasy oraz jej dostaw do odbiorcy. 

12. Metody konwersji biomasy na cele energetyczne. 

13. Właściwości termofizyczne i chemiczne biopaliw stałych na tle paliw kopalnych. 

14. Technologie pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. 

15. Technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe. 

16. Koszty eksploatacji i efekty ekologiczne ciepłowni wykorzystujących biomasę jako paliwo (przykład). 

17. Bioenergetyka a rozwój obszarów wiejskich. 

18. Perspektywiczne technologie konwersji biomasy do biopaliw wyższych generacji. 

19. Możliwości wsparcia finansowego inwestycji w OZE. 

20. Oczekiwania i ryzyko z wprowadzenia innowacyjnych inwestycji z zakresu OZE. 

21. Polityka UE w zakresie OZE. 

22. Bilanse energetyczne w atmosferze. 

 



ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE 
 

Specjalność: Biomasa i konwersja do energii 

 

1. Produkcja i charakterystyka gatunków roślin energetycznych w Polsce i UE. 

2. Charakterystyka gatunków wieloletnich roślin zalecanych do uprawy na cele energetyczne. 

3. Kryteria wyboru lokalizacji przestrzennej plantacji wieloletnich gatunków roślin energetycznych. 

4. Rynek biomasy oraz jej ceny w Polsce i UE-25. 

5. Analiza cyklu życia (LCA) produkcji i wykorzystania biomasy na cele energetyczne. 

6. Miejsce i rola aeroenergetyki w gospodarce. 

7. Rośliny oleiste jako surowce do produkcji biodiesla. 

8. Surowce do produkcji etanolu i ich potencjał energetyczny. 

9. Właściwości słomy jako surowca energetycznego. 

10. Efektywność energetyczna produkcji biomasy i jej wykorzystania na cele energetyczne. 

11. Efektywność ekonomiczna produkcji biomasy i jej wykorzystania na cele energetyczne. 

12. Charakterystyka i technologie produkcji biokomponentów stosowanych do paliw ropopochodnych. 

13. Wycena zasobów biomasy stałej. 

14. Wycena zasobów substratów dla biogazowni. 

 

 

Specjalność: Instalacje ekoenergetyczne 

 

1. Potencjał energetyczny OZE. 

2. Energetyka fotowoltaiczna – charakterystyka, wady i zalety. 

3. Kolektory słoneczne – charakterystyka, wady i zalety. 

4. Energetyka wodna – charakterystyka, wady i zalety. 

5. Energia wiatru – charakterystyka, wady i zalety. 

6. Energia geotermalna – charakterystyka, wady i zalety. 

7. Akumulowanie energii ze źródeł odnawialnych. 

8. Pompy ciepła – charakterystyka, wady i zalety. 

9. Efektywność energetyczna w świetle polityki Unii Europejskiej. 

10. Ogniwa paliwowe – charakterystyka, wady i zalety. 

11. Źródła danych statystycznych energii. 

12. Koncepcja energetyki prosumenckiej i autonomicznych regionów energetycznych. 

13. Współpraca rozproszonych systemów OZE z energetyką zawodową. 

14. Charakterystyka biopaliw stałych, ciekłych i gazowych. 


