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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu SZKŁO I MATERIAŁY SZKLISTE W BUDOWNICTWIE, PG_00048501

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
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 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 30.0 0.0 15.0 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 2.0 53.0 100

Cel przedmiotu
Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
oraz innych, właściwie dobranych 
źródeł, także w języku angielskim; 
potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie

1. Student potrafi określić 
właściwości szklistych materiałów 
stosowanych w budownictwie oraz 
podać zakres ich stosowania.
2. Student potrafi posługiwać się 
właściwie dobranymi metodami 
umożliwiającymi pomiar 
podstawowych wielkości 
charakteryzujących szkliste 
materiały budowlane.
3. Student rozumie potrzebę 
promowania, formułowania i 
przekazywania społeczeństwu 
informacji i opinii dotyczących 
zastosowania szklistych 
materiałów w budownictwie.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[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

Student ma wiedzę z zakresu 
technologii szklistych materiałów 
stosowanych w budownictwie, ich 
klasyfikowania oraz właściwości 
użytkowych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu WYKŁADY

 

1. Szkło w budownictwie-podstawy

2. Charakterystyka surowców do produkcji szkła.

3. Przebieg procesu wytwarzania szkieł.

4. Podstawowe właściwości szkła budowlanego.

5. Przetwórstwo szkła w budownictwie.

6. Podział wyrobów budowlanych ze szkła.

 

SEMINARIUM

W ramach zajęć omawiane będą problemy dotyczące szkła w budownictwie, sposoby projektowania oszkleń 
w szkleniu strukturalnym oraz niekonwencjonalne rozwiązania architektoniczne z użyciem szklistych 
materiałów budowlanych.

 

LABORATORIUM

1. Badanie siatki spękań szkieł bezpiecznych

2. Badanie wytrzymałości mechanicznej szkła na zginanie

3. Wytwarzanie szyb zespolonych

4. Badanie i wyznaczanie punktu rosy szyb zespolonych

5. Wytwarzanie termoizolacyjnego szkła piankowego

6. Korozja szkła budowlanego

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Pisemne zaliczenie wykładu 50.0% 20.0%
Laboratorium - kolokwium pisemne 50.0% 60.0%
Pisemne zaliczenie seminarium 50.0% 20.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Praca zbiorowa: Technologia szkła, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa 1987.

 

2. W. Grześkowiak, Obróbka szkła, Wyd. Przemysłu lekkiego i 
spożywczego, Warszawa1967.

3. L. B. Klindt, W. Klein, Szkło jako materiał budowlany, wyd. Arkady, 
W-wa 1982.

4. Praca zbiorowa, Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. 
Metody badań Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.

5. Praca zbiorowa, Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. 
Metody badań Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.

Uzupełniająca lista lektur 1. B. Weller, S. Unnewehr, K. Harth, S. Tasche, Glass in building: 
principles, applications, examples, Birkhauser Verlag AG, 2009.

 

 

 

 

Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


