Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek studiów: Fizyka Techniczna - New

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: FT new

Stopień studiów: II
Specjalności: Modelowanie Komputerowe - New,Nowoczesne materiały i nanotechnologie - New
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Materials Science II
WIMiF FT NEW oIIS E1 21/22

Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

Inżynieria Materiałowa II - Materials Science II

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

3

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zagadnień z zakresu nowoczesnej inżynierii materiałowej

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowa wiedza z zakresu fizyki i chemii oraz inżynierii materiałowej.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach inżynierskich pod wpływem oddziaływania energii.
EK2 Wiedza Student zna podstawowe grupy materiałów inżynierskich, rozumie zasady prowadzenia badań naukowych. Zna zagadnienia związane z metodami badań składu chemicznego i struktury materiałów inżynierskich,
przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych metod badawczych.
EK3 Umiejętności Student potrafi dobierać materiały inżynierskie do zastosowań technicznych w zależności od
ich struktury, własności i warunków użytkowania.
EK4 Kompetencje społeczne Student ma świadomość dotyczącą swojej roli wykształconego inżyniera w społeczeństwie, w szczególności dotyczącą propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii
materiałowej.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie do problematyki inżynierii materiałowej. Ogólna charakterystyka
materiałów inżynierskich. Fizyczne, chemiczne i mechaniczne aspekty inżynierii
materiałowej. Podstawy doboru materiałów inżynierskich. Kierunki rozwoju
materiałów i inżynierii. Właściwości materiałów. Badania właściwości materiałów.
Wybrane zastosowania materiałów inżynierskich. Ceramika właściwości
wytwarzanie i zastosowanie Kompozyty. Metale. Tworzywa sztuczne materiałowej.

Liczba
godzin

15

Laboratorium komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Metodyka badań właściwości materiałów.

3

K2

Wybrane zastosowania materiałów inżynierskich

3

K3

Podstawy doboru materiałów inżynierskich

3

K4

Ceramiczne i metalowe materiały inżynierskie

3

K5

Tworzywa sztuczne i kompozyty w inżynierii materiałowej

3
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Ćwiczenia laboratoryjne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

30

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

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

5

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

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

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F2 Kolokwium
F3 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 minimum 75% obecności na zajęciach
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych zjawisk strukturalnych zachodzących
w materiałach inżynierskich pod wpływem oddziaływania energii.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach
inżynierskich pod wpływem oddziaływania energii w stopniu dostatecznym.

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach
inżynierskich pod wpływem oddziaływania energii w stopniu dość dobrym.

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach
inżynierskich pod wpływem oddziaływania energii w stopniu dobrym.

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach
inżynierskich pod wpływem oddziaływania energii w stopniu ponad dobrym.

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe zjawiska strukturalne zachodzące w materiałach
inżynierskich pod wpływem oddziaływania energii w stopniu bardzo dobrym.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych grupy materiałów inżynierskich, nie rozumie
zasad prowadzenia badań naukowych. Nie zna zagadnień związanych z metodami
badań składu chemicznego i struktury materiałów inżynierskich, przy użyciu
tradycyjnych i nowoczesnych metod badawczych.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe grupy materiałów inżynierskich, rozumie zasady
prowadzenia badań naukowych w stopniu dostatecznym. Zna zagadnienia
związane z metodami badań składu chemicznego i struktury materiałów
inżynierskich, przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych metod badawczych
w stopniu dostatecznym.

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe grupy materiałów inżynierskich, rozumie zasady
prowadzenia badań naukowych w stopniu dość dobrym. Zna zagadnienia
związane z metodami badań składu chemicznego i struktury materiałów
inżynierskich, przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych metod badawczych
w stopniu dość dobrym.

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe grupy materiałów inżynierskich, rozumie zasady
prowadzenia badań naukowych w stopniu dobrym. Zna zagadnienia związane
z metodami badań składu chemicznego i struktury materiałów inżynierskich,
przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych metod badawczych w stopniu dobrym.

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe grupy materiałów inżynierskich, rozumie zasady
prowadzenia badań naukowych w stopniu ponad dobrym. Zna zagadnienia
związane z metodami badań składu chemicznego i struktury materiałów
inżynierskich, przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych metod badawczych
w stopniu ponad dobrym.
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Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe grupy materiałów inżynierskich, rozumie zasady
prowadzenia badań naukowych w stopniu bardzo dobrym. Zna zagadnienia
związane z metodami badań składu chemicznego i struktury materiałów
inżynierskich, przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych metod badawczych
w stopniu bardzo dobrym.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi dobrać materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych
w zależności od ich struktury, własności i warunków użytkowania.

Na ocenę 3.0

Student potrafi dobierać materiały inżynierskie do zastosowań technicznych
w zależności od ich struktury, własności i warunków użytkowania w stopniu
dostatecznym.

Na ocenę 3.5

Student potrafi dobierać materiały inżynierskie do zastosowań technicznych
w zależności od ich struktury, własności i warunków użytkowania w stopniu dość
dobrym.

Na ocenę 4.0

Student potrafi dobierać materiały inżynierskie do zastosowań technicznych
w zależności od ich struktury, własności i warunków użytkowania w stopniu
dobrym.

Na ocenę 4.5

Student potrafi dobierać materiały inżynierskie do zastosowań technicznych
w zależności od ich struktury, własności i warunków użytkowania w stopniu
ponad dobrym.

Na ocenę 5.0

Student potrafi dobierać materiały inżynierskie do zastosowań technicznych
w zależności od ich struktury, własności i warunków użytkowania w stopniu
bardzo dobrym.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie ma świadomości dotyczącej swojej roli wykształconego inżyniera
w społeczeństwie, w szczególności dotyczącej propagowania nowoczesnych
rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii materiałowej.

Na ocenę 3.0

Student ma świadomość dotyczącą swojej roli wykształconego inżyniera
w społeczeństwie, w szczególności dotyczącą propagowania nowoczesnych
rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii materiałowej w stopniu
dostatecznym.

Na ocenę 3.5

Student ma świadomość dotyczącą swojej roli wykształconego inżyniera
w społeczeństwie, w szczególności dotyczącą propagowania nowoczesnych
rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii materiałowej w stopniu dość
dobrym.

Na ocenę 4.0

Student ma świadomość dotyczącą swojej roli wykształconego inżyniera
w społeczeństwie, w szczególności dotyczącą propagowania nowoczesnych
rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii materiałowej w stopniu dobrym.

Na ocenę 4.5

Student ma świadomość dotyczącą swojej roli wykształconego inżyniera
w społeczeństwie, w szczególności dotyczącą propagowania nowoczesnych
rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii materiałowej w stopniu ponad
dobrym.
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Na ocenę 5.0

10

Student ma świadomość dotyczącą swojej roli wykształconego inżyniera
w społeczeństwie, w szczególności dotyczącą propagowania nowoczesnych
rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii materiałowej w stopniu bardzo
dobrym.

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W03 K_W06
K_W13 K_W14
K_W15

Cel 1

W1 K1 K2 K3
K4 K5

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

EK2

K_W10 K_W11
K_W16 K_W17

Cel 1

W1 K1 K2 K3
K4 K5

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

EK3

K_U09 K_U10b
K_U11 K_U12
K_U18 K_U20

Cel 1

W1 K1 K2 K3
K4 K5

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

EK4

K_K01 K_K05

Cel 1

W1 K1 K2 K3
K4 K5

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Blicharski Marek — Inżynieria materiałowa, Warszawa, 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN
[2 ] S. Skrzypek, K.Przybyłowicz — Inżynieria metali i technologie materiałowe, Warszawa, 2019, Wydawnictwo
Naukowe PWN
[3 ] Ashby Michael , Shercliff Hugh , Cebon David — Inżynieria materiałowa Tom 2, Warszawa, 2021,
Wydawnictwo
[4 ] Ashby Michael , Shercliff Hugh , Cebon David — Inżynieria materiałowa Tom 1, Warszawa, 2012,
Wydawnictwo Galaktyka

Literatura uzupełniająca
[1 ] Leszek Dobrzański — Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, Warszawa, 2006, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne PWN
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[2 ] William Callister — Materials Science and Engineering, Miejscowość, 2014, John Wiley & Sons; 1 edition
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Marek Nykiel (kontakt: marek.nykiel@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Jan Kazior (kontakt: jan.kazior@pk.edu.pl)
2 dr inż. Marek Nykiel (kontakt: marek.nykiel@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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