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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Elektrochemiczne techniki pomiarowe, PG_00039696

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

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 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Elektrochemii -> Korozji i Inżynierii Materiałowej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Artur Zieliński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Artur Zieliński

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 30.0 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 25.0 75

Cel przedmiotu Przedstawienie i omówienie podłoży teoretycznych klasycznych pomiarów elektrochemicznych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K01] rozumie potrzebę 
uczenia się przez całe życie, 
potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób. 
ma świadomość własnych 
ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się 
do ekspertów, potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadań

Student potrafi zaprojektować 
przebieg pomiaru 
elektrochemicznego z 
wykorzystaniem różnorakich 
technik pomiarowych.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

[K7_W06] zna teoretyczne 
podstawy funkcjonowania 
aparatury naukowej z zakresu 
dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla 
inżynierii materiałowej

Student potrafi przełożyć wiedzę 
teoretyczną na wymierne efekty 
aplikacyjne.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U04] potrafi dokonać 
szczegółowej analizy uzyskanych 
wyników, oraz dokonać ich 
opracowania w postaci raportu 
technicznego lub prezentacji, 
również w języku angielskim

Student potrafi wykonać poprawną 
obróbkę danych doświadczalnych.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_W01] ma rozszerzoną wiedzę 
w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych 
dla inżynierii materiałowej, a także 
ich historycznego rozwoju i 
znaczenia dla postępu nauk 
ścisłych i przyrodniczych, 
poznania świata i rozwoju 
ludzkości

Student potrafi wybrać metodę 
pomiarową adekwatną do 
konkretnego zadania.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Budowa elektrochemicznej celki pomiarowej. Zastosowanie układów elektronicznych w budowie sprzętu 
pomiarowego (potencjostat). Dyfuzyjny transport masy. Rozwiązania równań Ficka dla różnych przypadków 
eksperymentu elektrochemicznego. Kontrola aktywacyjna procesu elektrodowego. Pomiar 
potencjostatyczny, potencjodynamiczny, galwanostatyczny, galwanodynamiczny i 
chronowoltamperometryczny.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawowe wiadomości z elektrochemii

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin pisemny 60.0% 50.0%
Ćwiczenia praktyczne 100.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur A. Kisza, Elektrochemia tom 2. Elektrodyka, WNT, Warszawa, 2001
Uzupełniająca lista lektur Z. Galus, Teoretyczne podstawy elektroanalizy chemicznej, PWN, 

Warszawa, 1977 A. J. Bard, L. R. Faulkner, Electrochemical methods, 
fundamentals and applications, John Wiley and Sons Inc., New York, 
2001

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Kiedy lepiej jest stosować standardową stałą szybkości a kiedy prąd wymiany?
2. Na czym polega doświadczenie Cottrella?
3. Do czego służy elektrolit podstawowy?
4. Omówić kształt typowych wykresów chronowoltamperometrycznych.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


