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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

NT-2_13_APiS - Projekt technologiczno - procesowy

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

6.00
4

Semestry

2

3

WITCh TCH oIIN D19 14/15

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

4

0

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Wykonanie projektu technologiczno-procesowego na temat wskazany przez prowadzącego przedmiot.
Cel 2 Wykonanie projektu technologiczno-procesowego w oparciu o obowiązujące normy i zasady technologiczne.
Ugruntowanie dotychczas zdobytych umiejętności.

Kod archiwizacji: 84C0601A
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zagadnienia z technologii chemicznej nieorganicznej. Zagadnienia z zakresu analitycznej kontroli procesów technologicznych.
2 Umiejetność interpretacji schematów procesowych oraz technologicznych.
3 Znajomość zasad technologicznych oraz przykłady ich zastosowania na wskazanych technologiach.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość zasad technologicznych, kontrola procesów technologicznych.
EK2 Wiedza Znajomość technologii chemicznycznych nieorganicznych.
EK3 Umiejętności Umiejetność zespołowego opracowania projektu.
EK4 Umiejętności Umiejetność krytycznego podejścia do tematu związanego z technologią chemiczną nieorganiczną. Ćwiczenia z zakresu obliczeń technologicznych

6

Treści programowe
Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Ogólne wytyczne do projektów technologiczno-procesowych. Zasady
projektowania, doboru surowców oraz gospodarki odpadami. Dobór aparatury,
ulokowanie zakładu. Wydanie tematów projektów wraz z ich omówieniem.

5

P2

Przedstawienie wybranych technologii chemicznych nieorganicznych: technologia
otrzymywania kwasu azotowego, technologia produkcji cementu i materiałów
budowlanych. Kontrola procesów technologicznych.

8

P3

Prezentacja 1: prezentacja przygotowana przez każdy zespół. W prezentacji mają
być omówione zagadnienia związane z koncepcją technologiczną przyjetą do
realizacji projektu, gospodarka surowcami i odpadami, schemat technologiczny
i procesowy. Omówienie poszczególnych procesów jednostkowych wraz z doborem
ich parametrów i sposobem kontroli.

10

P4

Kolokwium sprawdząjace: zadania obliczeniowe (bilans materiałowy lub cieplny)

1

P5

Prezentacja 2: prezentacja przygotowana przez każdy zespół. W prezentacji mają
być omówione zagadnienia związane z bilansem materiałowym oraz ciepłnym
projektowanego procesu. Zagadnienia BHP i p.poż, lokalizacja zakładu, aparatura
i wytyczne do jej projektowania. Kontrola jakościowa produktu, labolatorium
zakładowe.

6

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
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Liczba
godzin
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N2 Praca w grupach
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

0

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Zaliczenie projektu

1

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

2

Opracowanie wyników

1

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

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

9

11
6.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Odpowiedź ustna
F3 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Mile widziana obecność na zajęciach ponieważ zagadnienia na nich poruszane związane są ścieśle z wykonywanym projektem

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Studenci nie potrafią wymienić głównych zagadnień technologicznych.

Na ocenę 3.0

Studenci potrafią wymienić główne zagadnienia technologiczne oraz
przyporządkować im wybrane zasady technologiczne.

Na ocenę 3.5

Studenci potrafią wymienić zasady technologiczne.

Na ocenę 4.0

Studenci potrafią wymienić zasady technologiczne oraz wskazać przykłady ich
zastosowania na przykładach wskazanych technologii chemicznych. Potrafią także
przedstawić podstawowe parametry w danej technologii podlegające kontroli.

Na ocenę 4.5

Studenci potrafią wymienić zasady technologiczne oraz podać ich przykłady,
ponadto potrafią wskazać ich zastosowanie na przykładzie opracowywanego
projektu. Potrafią także przedstawić podstawowe parametry w danej technologii
podlegające kontroli.

Na ocenę 5.0

Studenci biegle znają zasady technologiczne, potrafią je zastosować w sposób
prawidłowy w opracowywanym projekcie oraz potrafią podać kilka przykładów
ich zastosowania w technologii nieorganicznej. Potrafią wskazać sposoby oraz
parametry w danej technologii podlegające kontroli.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Studenci nie wygłosili prezentacji 1 i 2 związanej z projektem.

Na ocenę 3.0

Studenci wygłosili prezentacje 1 i 2 jednak zawierała ona znaczne błędy
i postulaty w niej przedstawiane były błędnie sformułowane.

Na ocenę 3.5

Studenci wygłosili prezentacje 1 i 2 jednak zawierała ona znaczne błędy ale
odzwierciedlała ona zagadnienia opracowywanej technologii.

Na ocenę 4.0

Studenci wygłosili prezentacje 1 i 2, która przedstawiała bezbłędnie zagadnienia
związane z projektem lecz nie były one w dostateczny sposób wyjaśnione.

Na ocenę 4.5

Studenci wygłosili prezentacje 1 i 2, która przedstawiała bezbłędnie zagadnienia
związane z projektem lecz nie były one dostatecznie wyjaśnione. W prezentacji
mogło brakować któregoś z zagadnień.

Na ocenę 5.0

Studenci wygłosili prezentacje 1 i 2, która w pełni przedstawiała poruszany
problem.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Studenci nie oddali projektu w umówionym terminie.

Na ocenę 3.0

Projekt został oddany w terminie jednak zawierał rażące błędy i zawierał braki.

Na ocenę 3.5

Projekt został oddany w terminie jednak zawierał rażące błędy i zawierał drobne
braki.

Na ocenę 4.0

Projekt został oddany w terminie jednak zawierał drobne błędy.

Na ocenę 4.5

Projekt zrobiony dokładnie według zaleceń, może zawierać drobne błędy.

Na ocenę 5.0

Projekt zrobiony dokładnie według zaleceń.
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Efekt kształcenia 4
Na ocenę 2.0

Studenci nie zaliczyli kolokwium obliczeniowego składającego się z dwóch zadań
(bilans materiałowy lub cieplny wybranego procesu).

Na ocenę 3.0

Studenci zaliczyli kolokwium obliczeniowe na 3,0. Studenci rozwiązali zadania
błędnie jednak tok rozumowania przy rozwiązaniu zadań był prawidłowy.

Na ocenę 3.5

Studenci zaliczyli kolokwium obliczeniowe na 3,5. Studenci rozwiązali zadania
błędnie jednak tok rozumowania przy rozwiązaniu zadań był prawidłowy.

Na ocenę 4.0

Studenci zaliczyli kolokwium obliczeniowe na 4,0. Studenci rozwiązali zadania
błędnie jednak tok rozumowania przy rozwiązaniu zadań był prawidłowy i były
drobne błędy rachunkowe.

Na ocenę 4.5

Studenci zaliczyli kolokwium obliczeniowe na 4,5. Studenci rozwiązali zadania
błędnie jednak tok rozumowania przy rozwiązaniu zadań był prawidłowy i były
drobne błędy rachunkowe.

Na ocenę 5.0

Studenci zaliczyli kolokwium obliczeniowe na 5,0. Studenci rozwiązali zadania
bezbłędnie.

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W04 K_W06
K_W13

Cel 2

P1 P2

N1 N3 N4

F2 P1

EK2

K_W04 K_W06
K_W10 K_W11
K_W13

Cel 1 Cel 2

P1 P2

N1 N3 N4

F2 P1

EK3

K_U06 K_U19
K_U20

Cel 1 Cel 2

P3 P5

N1 N2

F2 P1

EK4

K_U01 K_U02
K_U05 K_U06
K_U10 K_U13
K_U14

Cel 1 Cel 2

P1 P2

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] J. Kępiński — Technologia chemiczna nieorganiczna, Warszawa, 1980, PWN
[2 ] J. Synowiec — Projektowanie techniczne dla inżynierów chemików, Wrocław, 1974, Wydawnictwo Politechniki
Wrocławskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Piotr Radomski (kontakt: piotr.radomski@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
2 dr inż. Piotr Radomski (kontakt: prad@chemia.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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