
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względów organizacyjnych  w harmonogramie mogą nastąpić zmiany, o czym poinformujemy. 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 

K2. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22) 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym  
 

Harmonogram wykładów on-line wrzesień 2015 - kwiecień 2016r. – wersja 01 
 
 

 
Przedmiot/Moduł 

 
Wykładowca Daty wykładów 

Systemy energetyki odnawialnej 
Gospodarka energetyczna  
Energetyka słoneczna  
 
 
 
 

 

mgr inż. Alina Jeszke-Tymkowska 
kom.: 502 098 407 
a.tymkowska@gmail.com 

 
 
 
 

Tylko wtorki: 
Październik:  13, 27 
 Listopad: 10, 24 
 Grudzień: 8,  
 Styczeń: 5, 19 
Marzec: 15 
Kwiecień: 12 

Systemy energetyki odnawialnej 
Systemy energetyczne  
Układy sterowania i regulacji w energetyce  
Energetyka wiatrowa 
Energetyka wodna  
Energetyka geotermalna  

Energetyczne wykorzystanie biomasy  

Energetyka słoneczna  

mgr inż. Marcin Michalski 
kom.: 505 871 540 
marcinmichalski85@tlen.pl 
 
 
 
 
 

Tylko wtorki: 
Październik: 6, 20,  
 Listopad: 3, 17, 
 Grudzień: 1, 15, 22 
 Styczeń: 12, 26 
Luty: 2, 9, 16, 23 
Marzec: 1, 8, 29 
Kwiecień: 5 

mailto:a.tymkowska@gmail.com
mailto:marcinmichalski85@tlen.pl


 

 

        - Systemy energetyki odnawialnej 

 

 

    

    



Uwagi do zajęć teoretycznych dla słuchacza 

Zajęcia odbywają się z godnie z harmonogramem od godziny 19.00 
1. Na zajęciach sprawdzana jest obecność. 
2. Proszę logować się zawsze nazwiskiem i imieniem. W innym przypadku wykładowca może usunąć słuchacza z wykładu. 
 
Zasady zaliczenia  Kwalifikacji Kursu zawodowego B21 
1. Zaliczenie testu  w formie stacjonarnej. Test odbędzie się w w czasie zajęć praktycznych. 
 
Netetykieta 
Netetykieta określa dobre obyczaje i sposób zachowywania się w serwisie internetowym. 
 
Aby nasza Netetykieta nie była długa i nudna, opracowaliśmy 9 przykazań Platformy Edukacyjnej, których należy przestrzegać podczas korzystania z naszego serwisu (w 
szczególności z forum i czatów): 

 Przestrzegaj Regulaminu naszego serwisu. 
 Nie wykorzystuj czata do prywatnych rozmów 
 Nie obrażaj innych, nie prowokuj kłótni. 
 Nie podszywaj się pod nicki innych osób. 
 Nie zaśmiecaj czata (nie flooduj). 
 Nie pisz wielkimi literami – oznaczają one krzyk. 
 Nie wykorzystuj serwisu do reklamy. 
 W bardzo złym tonie jest zwracanie dyskutantom uwagi na literówki, błędy ortograficzne i gramatyczne. 
 Zwracaj szczególną uwagę na słownictwo którego używasz. Pamiętaj, że słowo pisane ma zupełnie inną siłę wyrazu niż słowo mówione. 
 Aby zasygnalizować humorystyczne intencje wypowiedzi używaj „uśmiechów”, takich jak „:-)”. Żart i sarkazm mogą być błędnie zrozumiane w swojej 

elektronicznej postaci. 
 Użytkownik musi przestrzegać poleceń operatora Czatu. 

 


