Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: IM

Stopień studiów: I
Specjalności: Inżynieria spajania materiałów,Materiały i technologie przyjazne środowisku,Materiały konstrukcyjne
i kompozyty
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Recycling and utilization

Kod przedmiotu

WIMiF IM oIN F6 20/21

Kategoria przedmiotu

Przedmioty wybieralne

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

3

Recykling i utylizacja

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

6

9

0

0

0

0

9

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi recyklingu. Zapoznanie się z aspektami organizacyjnymi
i technicznymi recyklingu i utylizacji. Zapoznanie się z metodami odzysku i recyklingu poszczególnych materiałów.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak wymagań wstępnych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Ma podstawową wiedzę o ochronie środowiska naturalnego przy zastosowaniu różnych technologii
produkcji materiałów, metodach recyklingu materiałów oraz możliwościach ich ponownego wykorzystywania.
EK2 Umiejętności Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie, dobór materiałów oraz technologii ich wytwarzania i przetwórstwa dostrzegać aspekty pozatechniczne jak środowiskowe,
ekonomiczne i prawne.
EK3 Kompetencje społeczne Ma świadomość wpływu techniki i technologii na środowisko, stosunki międzyludzkie, bezpieczeństwo i poziom życia społeczeństwa. Podejmując decyzje, bierze pod uwagę te aspekty swojej
działalności.
EK4 Umiejętności Ma umiejętność projektowania i wdrażania technik recyklingu materiałów inżynierskich.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji. Zasady postępowania
z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia
i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Podstawowe pojęcia i definicje. Obowiązki wprowadzających pojazd na
terytorium kraju. Obowiązki właścicieli pojazdów. Obowiązki przedsiębiorców
prowadzących stacje demontażu. Poziom odzysku i recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji. Demontaż pojazdów samochodowych. Wyposażenie
stacji demontażu. Definicja pojęcia recykling. Metody recyklingu: recykling
produktowy, recykling materiałowy, recykling energetyczny. Odzysk
i wykorzystanie olejów przepracowanych (regeneracja, recykling). Odzysk
i recykling opon samochodowych oraz elementów gumowych. Budowa opony.
Metody recyklingu opon samochodowych. Odzysk i recykling tworzyw sztucznych.
Metody recyklingu tworzyw sztucznych. Odzysk i recykling części metalowych.
Metody recyklingu części metalowych. Odzysk i recykling szkła. Metody
recyklingu szkła. Odzysk i recykling części elektronicznych i elektrotechnicznych.
Metody recyklingu części elektronicznych i elektrotechnicznych.

Liczba
godzin

9

Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji. Zasady postępowania
z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia
i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Podstawowe pojęcia i definicje. Obowiązki wprowadzających pojazd na
terytorium kraju. Obowiązki właścicieli pojazdów. Obowiązki przedsiębiorców
prowadzących stacje demontażu. Poziom odzysku i recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji. Demontaż pojazdów samochodowych. Wyposażenie
stacji demontażu. Definicja pojęcia recykling. Metody recyklingu: recykling
produktowy, recykling materiałowy, recykling energetyczny. Odzysk
i wykorzystanie olejów przepracowanych (regeneracja, recykling). Odzysk
i recykling opon samochodowych oraz elementów gumowych. Budowa opony.
Metody recyklingu opon samochodowych. Odzysk i recykling tworzyw sztucznych.
Metody recyklingu tworzyw sztucznych. Odzysk i recykling części metalowych.
Metody recyklingu części metalowych. Odzysk i recykling szkła. Metody
recyklingu szkła. Odzysk i recykling części elektronicznych i elektrotechnicznych.
Metody recyklingu części elektronicznych i elektrotechnicznych.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Praca w grupach
N3 Dyskusja
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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

18

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

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

9

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

9

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

36
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 70% obecności na wykładach i projekcie
W2 Pozytywne wyniki ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Posiada 60% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą.
Efekt kształcenia 2
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Na ocenę 3.0

Posiada 60% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Posiada 60% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

10

Posiada 60% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą.

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 P1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

Cel 1

W1 P1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

Cel 1

W1 P1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

Cel 1

W1 P1

N1 N2 N3

F1 F2 P1
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Wykaz literatury
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK. Janusz Mikuła (kontakt: jamikula@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. prof. PK Janusz Mikuła (kontakt: jamikula@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

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