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O czym będzie to wystąpienie

Tesla CEO Elon Musk: „In the United States 
especially, there’s an over allocation of talent 
in finance and law. Basically, too many smart 
people go into finance and law.”

Source:
https://finbold.com/elon-musk-says-tesla-stock-is-overvalued-but-
worth-more-in-five-years/
https://www.youtube.com/watch?v=RcYjXbSJBN8 [Joe Rogan
Experience #1470 - Elon Musk]



Elektromobilność

A

B

C

D Program kształcenia – idziemy szeroko czy raczej 
specjalizujemy się

Inżynierowie elektromobilności – kim właściwie są 
i czy grozi nam luka kompetencyjna

Niszowa alternatywa czy docelowy kierunek 
motoryzacji – gdzie jesteśmy

Kształcenie akademickie na kierunku 
elektromobilność – jakie formy i metody 
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Tesla to obecnie najwyżej wyceniany producent samochodów

Dane z 18.11.2020 (oraz szacowana liczba 
pojazdów sprzedanych w 2020)

Tesla: 461 mld USD (0,5 miliona)

Toyota: 230 mld USD (10 milionów)

VW: 79 mld USD (10 milionów)



Prognoza udziału pojazdów elektrycznych w sprzedaży

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
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Poszukiwane kompetencje oraz multidyscyplinarność

Wzrost zapotrzebowania na kardy inżynierskie z dyscyplin 
automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz informatyka 
techniczna i telekomunikacja.



Maszyny elektryczne

Source:
https://in-wheel.com/en/solutions-2/direct-drive-in-wheel-motors/
https://media.chevrolet.com/media/us/en/chevrolet/news.detail.html/content/Pages/new
s/us/en/2016/Jan/naias/chevy/0111-bolt-du.html

Przykładowa kompetencja: projektowanie 
dedykowanych pojazdom maszyn 
elektrycznych, w tym wbudowanych w 
koło oraz nie zawierających neodymu 
będącego metalem ziem rzadkich 



Energoelektroniczny przekształtnik napędowy

Source:
Munro & Associates, https://leandesign.com/
https://electrek.co/2018/07/26/tesla-model-3-teardown-electric-powertrain/

Przykładowa kompetencja: 
projektowanie dedykowanych pojazdom 
wysokosprawnych przekształtników 
energoelektronicznych wykorzystujących 
elementy mocy wykonane na bazie 
węglika krzemu (SiC) lub azotku galu 
(GaN)



Pokładowy magazyn energii

Source:
https://media.chevrolet.com/media/us/en/chevrolet/news.detail.html/content/Page
s/news/us/en/2016/Jan/naias/chevy/0111-bolt-du.html

Przykładowa kompetencja: 
projektowanie systemów zarządzania 
baterią (ang. battery management 
system, BMS).



Infrastruktura szybkiego ładowania

Source:
https://ekoenergetyka.com.pl/charging-stations/50-150-kw-fastpoint-charger/

Przykładowa kompetencja: 
projektowanie ładowarek dla pojazdów 
elektrycznych



Autopilot, IoT, smart city oraz smart grid

Source:
https://en.wikichip.org/wiki/tesla_(car_company)/fsd_chip

Przykładowe kompetencje: 
projektowanie systemów 
wbudowanych, wytwarzanie 
oprogramowania, uczenie 
maszynowe



Pojazd elektryczny

Source:
https://courses.makermax.ca/p/electric-vehicles-jan2020
https://www.eetasia.com/teslas-hardware-retrofits-for-model-3/

Wymaga od inżynierów istotnie odmiennych kompetencji 
w porównaniu z samochodem o napędzie spalinowym.



Luka kompetencyjna
Firmy nie rozwijają się tak szybko jakby chciały pomimo dostępu do 
kapitału w formie finansowej, bo brakuje im kapitału ludzkiego.

Rolą uczelni jest antycypowanie trendów rozwoju, w tym przypadku 
środków transportu, i tworzenie kierunków kształcenia, których 
absolwenci za kilka lat zasilą kardy inżynierskie firm działających w tym 
obszarze.

Odpowiedzią Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na 
rosnące zapotrzebowanie na kapitał ludzki w branży elektromobilności
jest kierunek kształcenia elektromobilność.



Kierunek kształcenia Elektromobilność
To już ok. 60-ciu studentów na dwóch rocznikach studiów inżynierskich, a 
od przyszłego roku zaprosimy kandydatów również na stopień magisterski.

2019
136 pkt.

2020
141 pkt.



Formy kształcenia
Inspirację czerpaliśmy m.in. z niemieckich uczelni technicznych, które już 
kilka lat temu zaczęły uruchamiać kierunki kształcenia dedykowane 
potrzebom dynamicznie rozwijającej się branży elektromobilności.



Formy kształcenia
Sięgamy po formuły daleko wykraczające poza jednokierunkowy wykład.
Współczesny student raczej nie odczuwa braku źródeł wiedzy.
Uczelnia techniczna powinna zatem kształtować przede wszystkim umiejętności, w 
tym umiejętność samodzielnego zdobywania danych, informacji oraz wiedzy, oceny 
ich wiarygodności i przydatności oraz projektowania w oparciu o nie fizycznych 
systemów.

Problem-based learning (PBL)
Project-based learning (PBL)
Flipped classroom
Blended learning, w tym nagrywanie wykładów
Zajęcia współprowadzone z przedstawicielami przemysłu

„Elektromobilność – niszowa alternatywa czy docelowy kierunek motoryzacji?”
https://www.iel.pl/IE/IE-02/elektromobilnosc.pdf
https://www.iel.pl/IE/IE-03/elektromobilnosc.pdf



Program kształcenia – szeroki czy wysoce wyspecjalizowany 

W krajach o relatywnie dużym wysyceniu uczelni prowadzących 
kształcenie na kierunku elektromobilność obserwujemy czasami 
wyspecjalizowane programy skupiające się na wybranym jej aspekcie, 
np. projektowaniu energoelektroniki czy  projektowaniu magazynów 
energii, czy autopilocie.

Pionierzy tego kształcenia powinni jednak iść szerzej, a studentom o 
dobrze skrystalizowanych zainteresowaniach umożliwiać głębszą 
specjalizację poprzez odpowiednio bogatą ofertę przedmiotów 
obieralnych i elastyczne programy PBL. 



Program kształcenia – kurs inżynierski (stopień I.) 

Przykładowe przedmioty obowiązkowe:

Mobilne magazyny energii elektrycznej
Maszyny elektryczne w pojazdach
Napędy pojazdów elektrycznych
Energoelektroniczne systemy ładowania
Pojazdy autonomiczne
Systemy transportowe

https://www.ee.pw.edu.pl/studia/kierunki-studiow/elektromobilnosc/



Program kształcenia – kurs magisterski (stopień II.) 

Przykładowe przedmioty obowiązkowe:

Dynamika pojazdów elektrycznych
Odnawialne i niskoemisyjne źródła energii w ekosystemie 
elektromobilności
Informatyka w motoryzacji
Energoelektronika szerokoprzerwowa i kompatybilność 
elektromagnetyczna pojazdów
Układy zasilania bezstykowego
Maszyny elektryczne bez metali ziem rzadkich
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Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy!


