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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Wspomaganie komputerowe w inżynierii materiałowej, PG_00039926

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa maszyn

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Wspomaganie komputerowe w inżynierii materiałowej, W, TMiMK, sem.06, letni 22/23 (PG_00039926) - 
Moodle ID: 29668
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29668

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 6.0 14.0 50

Cel przedmiotu Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zastosowaniem komputerowego wspomagania w inżynierii 
materiałowej

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U10] potrafi sformułować 
zasady doboru materiału na 
konstrukcję, zapewniające 
poprawną eksploatację urządzenia

potrafi sformułować zasady
doboru materiału na konstrukcje

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W03] zna i potrafi 
wykorzystać w praktyce  wiedzę o 
budowie, właściwościach i 
metodach badań materiałów 
konstrukcyjnych

zna i praktycznie stosuje wiedzę o
budowie, właściwościach i
badaniach właściwości materiałów
konstrukcyjnych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U03] umie zidentyfikować, 
sformułować i opracować 
dokumentację prostego zadania 
projektowego  lub 
technologicznego łącznie z 
opisem rezultatów tego zadania w 
języku polskim lub obcym oraz 
przedstawić prezentację wyników 
korzystając z programów 
komputerowych lub innych 
narzędzi wspomagających

posługuje się programami 
komputerowymi i innymi 
narzędziami wspomagającymi 
obliczenia przy projektowaniu 
maszyn i procesów 
technologicznych

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Źródła informacji o materiałach inżynierskich. Informatyczne bazy danych o materiałach inżynierskich. 
Podstawy komputerowej nauki o materiałach. Metody numeryczne symulacji zjawisk i procesów fizycznych 
w materiałoznawstwie oraz predykcji własności materiałów. Metody pozyskiwania diagramów równowag 
fazowych. Zastosowanie technik komputerowych w badaniach struktury i własności materiałów. 
Gromadzenie i numeryczna analiza danych pomiarowych.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zaliczenie laboratorium 50.0% 50.0%
Zaliczenie wykładu 50.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT. 
Warszawa 1998

 

2. Ashby M.F.: Materiały inżynierskie 1 i 2. WNT. Warszawa 1998

3. Dobrzański L.A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe: 
podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT. Warszawa 2006

Uzupełniająca lista lektur 1. Blicharski M.: Inżynieria materiałowa. Stal. WNT, Warszawa 2004.
2. Ciszewski B., Przetakiewicz W.: Nowoczesne materiały w 

technice. Wyd. Bellona, W-wa 1993.
3. Dobrzański L.A.: Podstawami nauki o materiałach i 

metaloznawstwo. WNT, Gliwice - Warszawa 2002.
4. Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o 

materiałach. WNT Warszawa 1996.
5. Dobrzański L.A.: Metalowe materiały inżynierskie. WNT Warszawa 

2004.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wyszukaj w bazach danych własności mechaniczne wybranych materiałow

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


