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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Technologia nieorganiczna, PG_00035986

Kierunek studiów Technologia chemiczna

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2025/2026

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

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 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 poszerza swoją wiedzę w zakresie wybranych technologii nieorganicznych poprzez badania własne 
w laboratorium i kontakt z instalacjami przemysłowymi.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W05] ma podstawową wiedzę 
w zakresie technologii chemicznej 
i przemysłowych syntez 
organicznych opartych na 
surowcach energetycznych i 
nośnikach energii, rozumie 
koncepcję zrównoważonego 
rozwoju, zna zasady zielonej 
chemii (czystej chemii) i  inżynierii 
procesowej przyjaznej 
środowisku, ma wiedzę z zakresu 
bezpieczeństwa pracy w 
przemyśle chemicznym i ergonomii

 

[K6_U03] umie wykorzystać 
podstawowe wiadomości z 
zakresu chemii nieorganicznej, 
organicznej, fizycznej i 
analitycznej oraz znaleźć 
właściwie źródła informacji do 
projektowania i syntetyzowania 
prostych związków chemicznych, 
przeprowadzenia podstawowych 
pomiarów fizykochemicznych oraz 
analitycznych

 

[K6_U11] samodzielnie planuje i 
realizuje własne uczenie się

 

[K6_U05] rozpoznaje i określa 
zależności występujące między 
zagadnieniami technologicznymi, 
realizowanymi w praktyce 
przemysłowej, a ich wpływem na 
poszczególne elementy 
środowiska, w kontekście 
mechanizmów i uwarunkowań 
zrównoważonego rozwoju, 
dostrzega ich aspekty systemowe 
i pozatechniczne

 

Treści przedmiotu Technologie produkcji: kwas siarkowy, kwas fosforowy, nawozy sztuczne, chlor (podchloryn), powłoki 
metalowe, uzdatnianie wody.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Technologia nieorganiczna, wykład. Zdany egzamin w zakresie technologii: soda, kwas siarkowy, kwas 
fosforowy i nawozy sztuczne, związki azotowe (amoniak, kwas aoztowy, mocznik, azotan amonu), spalenie 
paliw, uzdatnianie wody, powłoki funkcyjne na metalach, otrzymywanie chloru, metalurgia.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
sprawozdania laboratoryjne 0.0% 50.0%
kolokwia pisemne 60.0% 50.0%
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Uzupełniająca lista lektur 1.
Praca zbiorowa, Soda i produkty towarzyszące, WNT, Warszawa, 
1978.
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Wrocław, 1991.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Narysuj schemat ideowy procesu otrzymywania nawozu NPK.
2. Opisz właściwości podstawowego katalizatora do produkcji kwasu siarkowego.

 

3. Przedstaw najważniejsze wyzwania chemiczne i technologiczne produkcji chloranu(I)

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


