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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Technologie kompozytów polimerowych, PG_00039105

Kierunek studiów Chemia budowlana

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia 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
Nie dotyczy

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Technologii Polimerów

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 15.0 50

Cel przedmiotu Student pozyska wiedzę z zakresu:

 

- Kompozytów polimerowych stosownych w budownictwie,

- technologii wytwarzania kompozytów i nanokompozytorów

- podstawowych metod badawczych.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U02] potrafi porozumiewać 
się przy użyciu różnych technik  w 
środowisku zawodowym oraz 
innych środowiskach, także w 
języku angielskim lub innym 
języku obcym

Student posiada umiejętności 
komunikacyjne.

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

[K7_W10] ma podstawową wiedzę 
w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, zna 
zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, 
zarządzania jakością oraz 
organizacji pracy i zintegrowanego 
zarządzania, ma znajomość 
podstawowych aspektów 
prawnych dotyczących 
zarządzania substancjami 
chemicznymi ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów chemii

Student posiada wiedzę o 
funkcjonowaniu i zarządzaniu 
podmiotami gospodarczymi. 
Posiada wiedzę z zakresu kontroli 
jakości.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K03] ma świadomość 
społecznej roli absolwenta uczelni 
technicznej, podejmuje refleksje 
na temat etycznych, naukowych i 
społecznych aspektów 
związanych z wykonywana pracą, 
rozumie potrzebę przekazywania 
społeczeństwu informacji o 
rozwoju i osiągnięciach nauki w 
zakresie chemii budowlanej

Student posiada wiedzę i 
umiejętności z zakresu 
zrównoważonego budownictwa.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK2] Ocena postępów pracy

Treści przedmiotu Pojęcia podstawowe:  kompozyty polimerowe, nanokompozyty polimerowe, struktura materiałów 
kompozytowych, rodzaje osnowy polimerowej, rodzaje wzmocnienia,

 

Metodyka badawcza: analiza termiczna, badania struktury technikami SEM XRD, badania właściwości 
mechanicznych w warunkach statycznych oraz dynamicznych

 

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Laboratorium 100.0% 40.0%
Zaliczenie w formie egzaminu 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1.      Wacław Królikowski, Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,

 

2.      Ehrenstein Gottfried W., Materiały polimerowe. Struktura, 
właściwości zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 
2016

3.      Jan Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2008

Uzupełniająca lista lektur 1. Andrzej Wilczyński, Polimerowe kompozyty włókniste, Wydawnictwo: 
WNT, 1996

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Omów sposoby otrzymywania laminatów.

 

2. Omów technologie wytwarzania kompozytów WPC

3. Struktura a właściwości mechaniczne materiałów kompozytowych

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Waclaw-Krolikowski,a,74652818
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Waclaw-Krolikowski,a,74652818
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=ehrenstein+gottfried+w.
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=ehrenstein+gottfried+w.
https://www.empik.com/szukaj/produkt?publisherFacet=wydawnictwo+naukowe+pwn
https://www.empik.com/szukaj/produkt?publisherFacet=wydawnictwo+naukowe+pwn
https://www.ibuk.pl/wydawca/720/wydawnictwo-naukowe-pwn.html
https://www.ibuk.pl/wydawca/720/wydawnictwo-naukowe-pwn.html
https://www.ibuk.pl/wydawca/720/wydawnictwo-naukowe-pwn.html
https://www.ibuk.pl/wydawca/720/wydawnictwo-naukowe-pwn.html
https://www.ibuk.pl/wydawca/720/wydawnictwo-naukowe-pwn.html
https://www.taniaksiazka.pl/autor/andrzej-wilczynski
https://www.taniaksiazka.pl/autor/andrzej-wilczynski

