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Cele przedmiotu

Cel 1 1 Celem seminarium jest zapoznanie studenta z zagadnieniem biosurowców, ich źródeł pozyskania (surowce
odnawialne oraz organiczne produkty odpadowe), możliwych dróg przeróbki ze szczególnym uwzględnieniem
procesów biotechnologicznych, a także istniejących i potencjalnych kierunków zastosowania.
Cel 2 W świetle współczesnych tendencji rynkowych oraz przepisów prawnych wyjaśnione zostaną przyczyny i efekty (wady i zalety) przetwarzania biomasy do produkcji nośników energii, cennych produktów i półproduktów
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
w szeroko rozumianej technologii organicznej. Idea zintegrowanej produkcji energii i chemikaliów omówiona
zostanie na wybranych przykładach przetwórstwa ubocznych produktów C3-C6, które na drodze przemian
chemicznych i biochemicznych mogą być wartościowym półproduktem w technologii organicznej.
Cel 3 W wyniku kursu student powinien być w stanie zidentyfikować trendy i perspektywy w rynku chemicznym
bazującym na biomasie, a także znać podstawy tzw. zrównoważonej gospodarki biomasą". Jednym z celów zajęć jest również uzmysłowienie studentom jak ważny jest odpowiedni przekaz społeczeństwu istotnych
aspektów przetwórstwa biomasy, umożliwiający intensywny rozwój tej gałęzi przemysłowej oraz skuteczną
implementację.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymagana wiedza z podstaw chemii i technologii organicznej, oraz biotechnologii
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza student ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu otrzymywania oraz charakteryzowania biosurowców oraz możliwych dróg ich zastosowania w technologii chemicznej, ma wiedzę o kierunkach rozwoju
w dziedzinie zintegrowanej produkcji energii i chemikaliów oraz najnowszych osiągnięciach w w/w dziedzinach
EK2 Wiedza zna wymogi jakościowe stawiane produktom pochodzenia naturalnego
EK4 Umiejętności potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł naukowych, w krytyczny sposób je analizować, wyciągać wnioski i proponować na ich podstawie ulepszenia lub nowe rozwiązania
techniczne
EK5 Kompetencje społeczne rozumie potrzebę poszukiwania nowych źródeł surowcowych dla przemysłu chemicznego oraz konieczność przekazywania wiedzy społeczeństwu
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Treści programowe
Seminarium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Zajęcia wprowadzające, omówienie zakresu wykładów (pełen plan
zajęciowy), podanie sposobu i warunków zaliczenia, ustalenie terminu zaliczenia
końcowego. Wprowadzenie do biosurowców - najważniejsze definicje. Wstępny
podział biurowców o znaczeniu technologicznym. Wady i zalety ich stosowania.
Wyjaśnienie definicji gospodarki biomasą oraz zarys obowiązującego prawodawstwa
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S2

Charakterystyka i podział biosurowców. Źródła biomasy, skład i wstępna obróbka
- omówienie procesu fotosyntezy, surowce celulozowe, olejowe, woski, barwniki,
żywice...; odpady rolnicze, komunalne i przemysłowe jako źródło biurowców.

3

S3

Omówienie zakresu stosowania biosurowców (stan obecny i perspektywy), ze
szczególnym uwzględnieniem technologii produkcji energii (paliwa stałe, ciekłe
i gazowe), leków, kosmetyków, produktów spożywczych, farmaceutycznych oraz
półproduktów w technologii organicznej.
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Seminarium
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

S4

Lista najważniejszych związków chemicznych pochodzenia naturalnego zaliczanych
do tzw. platform chemicals: glicerol, kwas 3-hydroksypropionowy, kwas
asparginowy, fumarowy, bursztynowy i hydroksybutanodiowy,
3-hydroksybutyrolakton, ksylitol, kwas glutaminowy, itakonowy, lewulinowy
i glutarowy, kwas 2,5-furano-dikarboksylowy, oraz sorbitol. Przedstawienie ich
najważniejszych właściwości fizykochemicznych oraz źródeł pozyskania.
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S5

Zaliczenie

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Wykłady
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

1

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
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Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
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Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

38

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Opracowanie literaturowe
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F2 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Oddanie opracowania
W2 Pozytywna ocena z testu końcowego
W3 Obecność na zajęciach
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ocena z opracowania

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie wie co jest biorafineria i jakiego rodzaju źródła surowców mogą być
użyte do zintegrowanego wytwarzania energii i chemikaliów.

Na ocenę 3.0

Student wie co jest biorafineria, jednak nie potrafi powiedzieć jakiego rodzaju
źródła surowców mogą być użyte do zintegrowanego wytwarzania energii
i chemikaliów.

Na ocenę 3.5

Student wie co jest biorafineria, potrafi wymienić jedynie kilka surowców mogą
być użyte do zintegrowanego wytwarzania energii i chemikaliów.

Na ocenę 4.0

Student ma podstawową wiedzę na temat biorafinerii i źródeł surowcowych
stosowanych do zintegrowanego wytwarzania energii i chemikaliów.

Na ocenę 4.5

Student zasadniczo wie co jest biorafineria i jakiego rodzaju źródła surowców
mogą być użyte do zintegrowanego wytwarzania energii i chemikaliów.

Na ocenę 5.0

Student ma szeroką wiedzę (wykraczającą poza podstawy) na temat biorafinerii
i wie jakiego rodzaju źródła surowców mogą być użyte do zintegrowanego
wytwarzania energii i chemikaliów.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie ma wiedzy w zakresie biotechnologii przemysłowej, odnawialnych
źródeł energii, biomateriałów i surowców naturalnych.

Na ocenę 3.0

Student ma wiedzę podstawową w jednym z wymienionych zakresów.

Na ocenę 3.5

Student ma wiedzę podstawową w dwóch z wymienionych zakresów.

Na ocenę 4.0

Student ma wiedzę podstawową w trzech z wymienionych zakresów.

Na ocenę 4.5

Student ma wiedzę podstawową w wymienionych zakresach, nie wykraczającą
ponad minimum.
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Na ocenę 5.0

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną
obejmującą kluczowe zagadnienia w zakresie biotechnologii przemysłowej,
odnawialnych źródeł energii, biomateriałów i surowców naturalnych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie przygotował opracowania.

Na ocenę 3.0

Student przygotował opracowanie na zadany temat, jednak ograniczył się do
informacji łatwo dostępnych w sieci lub podanej literaturze.

Na ocenę 3.5

Student przygotował opracowanie i poza minimum literaturowym zadał sobie
trud poszerzenia informacji o bazy i źródła naukowe. Nie podjął się wnikliwej
analizy zdobytych informacji.

Na ocenę 4.0

Z przygotowanego opracowania widać, że Student potrafi pozyskiwać informacje
z literatury, baz danych oraz innych źródeł naukowych, oraz analizować je
wyciągając najprostsze wnioski. Nie potrafi jednak zaproponować na ich
podstawie ulepszeń lub nowych rozwiązań technicznych.

Na ocenę 4.5

Na podstawie przygotowanych opracowań można stwierdzić, że Student potrafi
pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł naukowych,
w krytyczny sposób je analizować, wyciągać poprawne wnioski.

Na ocenę 5.0

Na podstawie przygotowanych opracowań można stwierdzić, że Student potrafi
pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł naukowych,
w krytyczny sposób je analizować, wyciągać wnioski i proponować na ich
podstawie ulepszenia lub nowe rozwiązania techniczne.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie rozumie potrzeby poszukiwania nowych źródeł surowców dla
przemysłu i nie potrafi wymienić nowych źródeł.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić 20-30% z nowych źródeł surowców.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić 30-50% z zaprezentowanej bazy surowcowej.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić połowę surowców przedstawionych na zajęciach, zna
podstawowe drogi ich pozyskania bez rozbudowanej wiedzy o możliwościach
użycia.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wymienić 80% surowców przedstawionych na zajęciach, zna
podstawowe drogi ich pozyskania bez rozbudowanej wiedzy o możliwościach
użycia.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić większość (>95%) z surowców przedstawionych na
zajęciach, zna podstawowe drogi ich pozyskania i rozbudowaną wiedzę
o możliwościach użycia.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K2_W05
K2_W10 b
K2_W11 b
K2_W12 b

Cel 1 Cel 2
Cel 3

S1 S2 S3 S4

N1 N3 N4

F1 F2 P1

EK2

K2_W10 b
K2_W11 b

Cel 1 Cel 2
Cel 3

S1 S2 S3 S4

N1 N3 N4

F1 F2 P1

EK4

K2_W12 b
K2_U01
K2_U02
K2_U05
K2_U12 b

Cel 2 Cel 3

S1 S2 S3 S4 S5

N1 N3 N4

F1 F2 P1

EK5

K2_W10 b
K2_W12 b
K2_U10 b
K2_U11 b
K2_K02

Cel 1 Cel 2
Cel 3

S1 S2 S3 S4 S5

N1 N3 N4

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
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Literatura dodatkowa
[1 ] inne materiały wskazane przez prowadzącego (literatura naukowa)
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Elżbieta Skrzyńska-Ćwiąkalska (kontakt: eskrzynska@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab inż. Elżbieta Skrzyńska (kontakt: eskrzynska@pk.edu.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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