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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu POLIMERY W PRAKTYCE INŻYNIERSKIEJ, PG_00049357

Kierunek studiów Technologia chemiczna

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 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 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 3.0

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 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
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

30 5.0 40.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z obszarami technologicznymi, przemysłowymi zastosowania 
polimerów

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U07] rozpoznaje i określa 
podstawowe metody przetwórstwa 
polimerów, wykorzystywane w 
przemyśle, klasyfikuje i różnicuje 
urządzenia stosowane do tych 
celów

student potrafi określić 
podstawowe metody przetwórstwa 
polimerów wykorzystywanych w 
przemyśle, potrafi dobrać 
urządzenia odpowiednie do ich 
przetwórstwa

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K6_W09] ma uporządkowaną 
wiedzę dotyczącą właściwości 
technologicznych i użytkowych 
polimerów, podstaw fizycznych i 
metody przetwórstwa polimerów i 
gumy

student posiada wiedzę dotyczącą 
właściwości fizykochemicznych 
polimerów, które znajdują 
zastosowanie w przemyśle

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Zastosowanie polimerów w różnych przedsiębiorstwach

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

podstawowa wiedza z zakresu polimerów, chemii organicznej, podstaw technologii polimerów

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
laboratorium 60.0% 50.0%
kolokwium 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur • Praca zbiorowa, Chemia polimerów, red. Zbigniew Florjańczyk, 
Stanisław Penczek, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 
2002, tom 1 i 2, 

• Pielichowski J., Puszyński A., Chemia polimerów, Kraków: 
Wydawnictwo Teza, 2004, 

Uzupełniająca lista lektur • Malcolm P. Stevens, Wprowadzenie do chemii polimerów, tł. 
Mirosław Włodarczyk at al, PWN 1983, 

• Osiecka, Materiały budowlane: Tworzywa sztuczne, Warszawa: 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. przykłady polimerów

 

2. zastosowanie polimerów

3. tworzywa konstrukcyjne,

 4. podaj opakowania polimerowe stosowane w dziedzinach przemysłu i życia codziennego,

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


