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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Materiały specjalnego przeznaczenia, PG_00049359

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 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

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 30.0 0.0 15.0 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 Zapoznanie studentów z budową, otrzymywaniem i unikalnymi właściwościami materiałów znajdujących 
specjalne przeznaczenie w wybranych gałęziach przemysłu i techniki. Zapoznanie studentów z najnowszymi 
technologiami materiałów zaawansowanych i nanomateriałów

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W02] ma podstawową wiedzę 
w zakresie chemii nieorganicznej, 
organicznej, fizycznej i 
analitycznej, w tym otrzymywanie, 
właściwości fizyczne i chemiczne 
wybranych grup związków, ich 
analizę ilościowo-jakościową oraz 
pomiary i określanie parametrów 
reakcji, zjawisk i procesów 
chemicznych występujących w 
technologii chemicznej

ma wiedzę z przedmiotów takich 
jak chemia nieorganiczna, 
organiczna, fizyczna, która 
pozwoli na projektowanie 
materiałów o specjalnych 
zastosowaniach

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W07] ma podstawową wiedzę 
na temat materiałów 
konstrukcyjnych stosowanych w 
przemyśle chemicznym i ich 
korozji, monitorowania i ochrony 
przeciwkorozyjnej oraz miernictwa 
korozyjnego

ma wiedzę dotyczącą materiałów 
używanych do budowy konstrukcji 
stosowanych w różnych gałęziach 
przemysłu

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U11] samodzielnie planuje i 
realizuje własne uczenie się

potrafi samodzielnie pozyskiwać 
niezbędne dane z dostępnych 
źródeł, samodzielnie planować 
naukę

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_U06] wyjaśnia przydatność 
różnych surowców organicznych 
do otrzymania produktów, potrafi 
dokonać wyboru surowców i dróg 
syntez, analizuje i ocenia jakość 
materiałów uzyskanych z przerobu 
węgla, ropy i gazu, dokonuje 
krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania istniejących 
rozwiązań technicznych i ocenia 
te rozwiązania

potrafi zastosować wiedzę 
dotyczącą właściwości 
fizykochemicznych materiałów , 
ocenić ich przydatność w 
rozwiązaniach technicznych

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
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Treści przedmiotu 1. Definicje i podział materiałów o specjalnych właściwościach.

 

2. Materiały w elektronice, przemyśle lotniczym, medycynie

3. Technologie materiałów stosowanych w fotolitografii.

4. Technologia otrzymywania układów scalonych i obwodów drukowanych.

5. Zastosowanie materiałów obrazów. Materiały biomedyczne.

6. Charakterystyka materiałów wykorzystywanych w medycynie, stomatologii

7. Rodzaje biomateriałów: metaliczne, ceramiczne, polimerowe, węglowe, kompozytowe.

8.Kryteria doboru materiałów w medycynie.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wiedza z zakresu fizyki, chemii, matematyki

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

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

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Z. Floriańczyk, S. Penczek, Chemia Polimerów, t.III, Polimery 
naturalne i polimery o specjal
właściwościach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2001
2. K. Kurzydłowski, M. Lewandowska, Nanomateriały inżynierskie 
konstrukcyjne i funkcjonalne, PWN,
Warszawa 2010
3. A Graja, Niskowymiarowe przewodniki organiczne, WNT, Warszawa 
1989.
4. W. Królikowski, Polimerowe materiały specjalne., Wyd. Politechniki 
Szczecińskiej, 1909.

Uzupełniająca lista lektur 1. A.L. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe., 
WNT, Warszawa 2006
2. F. Wojtkun, J.P. Sołncew, Materiały specjalnego przeznaczenia, 
Wyd. Polit. Radomskiej, 2001.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Podaj definicje i podział materiałów o specjalnych właściwościach.

 

2. Scharakteryzuj materiały wykorzystywane w medycynie, stomatologii

3. Rodzaje biomateriałów: metaliczne, ceramiczne, polimerowe, węglowe, kompozytowe.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


