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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH I BETONÓW, PG_00048920

Kierunek studiów Chemia budowlana

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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

45 5.0 50.0 100

Cel przedmiotu
Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U09] potrafi modyfikować 
istniejące i projektować nowe 
materiały budowlane pod kątem 
wybranych właściwości

Umiejętność oznaczenia i 
modyfikacji cech użytkowych 
spoiw, zapraw i betonów.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W05] ma szczegółową, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę w zakresie 
materiałów w szczególności 
klasyfikowania i właściwości 
materiałów ceramicznych, 
polimerowych, metalicznych, 
kompozytowych oraz szklistych do 
zastosowań budowlanych i 
instalacyjnych, zna trendy 
rozwojowe w zakresie nowych 
materiałów

Znajomość dokumentów 
odniesienia (norm) dla materiałów 
wiążących i betonów, wymagań im 
stawianych i sposobów ich 
weryfikacji.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W03] ma ugruntowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę 
w zakresie chemii obejmującą 
chemię ogólną, nieorganiczną, 
organiczną, fizyczną, analityczną 
oraz chemię polimerów w tym 
wiedzę niezbędną do opisu i 
rozumienia zjawisk i procesów 
chemicznych występujących w 
budownictwie oraz pomiaru i 
określania parametrów tych 
procesów

Znajomość, spoiw, dodatków i 
domieszek stosowanych w 
zaprawach i betonach. Znajomość 
procesów zachodzących w 
wiążącym i dojrzewającym 
materiale budowlanym.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu brak

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ocena z zajęć laboratoryjnych 50.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) Podstawy technologii materiałów 
budowlanych i metody badań. Wyd. AGH Kraków 2022

 

Nocuń-Wczelik W. (red.) Laboratorium materiałów wiążących. Wyd. 
AGH, Kraków 2003

Uzupełniająca lista lektur Nocuń-Wczelik W. (red.) Cement. Metody Badań. Wybrane kierunki 
stosowania. Wyd. AGH Kraków 2010

 

Chłądzyński S. Spoiwa gipsowe w budownictwie. Wyd. Medium 
Warszawa 2008

Neville A Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Kraków 2000

Stefańczyk B. i inni (praca zbiorowa) Budownictwo ogólne. Tom 1 
Materiały i wyroby budowlane. Wyd. Arkady 2008

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


