
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny/Zakład Technologii Materiałów 
2 Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Inżynieria Powierzchni 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 6.0 
6 Punkty ECTS 3 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

obowiązkowy 

8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 

10 
Typ zajęć (stacjonarne, 
niestacjonarne, e-learning) 

stacjonarne 

11 Liczba godzin W15, S30 
12 Koordynator   Dr inż. Paulina Bednarz 
13 Prowadzący Dr inż. Paulina Bednarz 
14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

Nie 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku (tak, nie) 

NIE 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość matematyki, fizyki oraz chemii do zrozumienia 
zjawisk zachodzących w materiałach, a szczególnie na ich 
powierzchni. 

18 Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy student: 
1. ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z 
zakresu struktury substancji stałych, w tym struktury 
krystalicznej oraz budowy fazowej materiałów (IM1A_W06) 
2. ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych 
tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i 
nanokompozytów (IM1A_W15) 
W zakresie umiejętności student: 
1. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 
źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie (IM1A_U01) 
2. potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną 
poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego 
(IM1A_U04) 
W zakresie kompetencji społecznych student: 
1. rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, 
w tym podnoszenia kompetencji zawodowych (IM1A_K01) 
2. ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i 
ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 
(IM1A_K03) 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu i seminarium. 



20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwium, ocena z wygłoszonego referatu, egzamin 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Seminarium: średnia ocen z 5 kolokwiów oraz z wygłoszonych 
referatów 
Wykład: zaliczenie bez oceny 
Egzamin obejmuje zakres wykładów i seminarium; przy czym 
warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z 
seminarium 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Program wykładu obejmuje podstawy ogólne tj. pojęcie inżynierii 
powierzchni i historie jej rozwoju, powierzchnię ciała stałego, 
warstwy powierzchniowe z uwzględnieniem budowy i rodzajów 
warstw wierzchnich i powłok oraz ich właściwości potencjalnych 
i eksploatacyjnych. W ramach seminarium zaplanowano 
omówienie najważniejszych techniki wytwarzania warstw 
powierzchniowych (elektronowe, laserowe, implantacyjne, 
jarzeniowe, CVD oraz PVD) z uwzględnieniem ich podstaw 
fizycznych, budowy urządzeń wykorzystywanych w danej 
technice, właściwości oraz zastosowania. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

WYKŁAD:  
1. Pojęcie inżynierii powierzchni (pochodzenie inżynierii 
powierzchni, inżynieria powierzchni w Polsce, zakres tematyczny 
inżynierii powierzchni) (2h).  
2. Historia rozwoju inżynierii powierzchni (ogólne 
prawidłowości rozwoju) (1h).  
3. Powierzchnia ciała stałego (znaczenie powierzchni, pojęcie 
geometryczne, mechaniczne oraz fizykochemiczne. Znaczenie 
pojęć faza, powierzchnia między fazowa oraz energia 
powierzchniowa (4h).  
4. Warstwy powierzchniowe i wierzchnie (kształtowanie, 
budowa, opis fizyczny, umocnieni i osłabienie, właściwości 
potencjalne i eksploatacyjne) (4h).  
5. Powłoki ( pojęcie, budowa, rodzaje, właściwości potencjalne 
oraz eksploatacyjne) (4h).  
 
SEMINARIUM:  
1. Wytwarzanie technologicznych warstw powierzchniowych 
(metody wytwarzania, technologia i technika wytwarzania 
warstwa powierzchniowych) (4h).  
2. Wytwarzania warstw powierzchniowych - techniki 
elektronowe (5h).  
3. Wytwarzania warstw powierzchniowych - techniki laserowe 
(6h).  
4. Wytwarzania warstw powierzchniowych - techniki 
implantacyjne (5h).  
5. Wytwarzania warstw powierzchniowych - techniki jarzeniowe 
i osadzania próżniowego metodami chemicznymi (5h).  
6. Wytwarzania warstw powierzchniowych - techniki osadzania 
próżniowego metodami fizycznymi (5h). 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

1. M. Blicharski, Inżynieria powierzchni, Wydawnictwo 
Naukowo-Techniczne, Warszawa  
2. Leszek A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i 
metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
Warszawa  
3. M. F. Ashby, D. R. H. Jones, Materiały inżynierskie, 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 
 4. T. Burakowski, T. Wierzchoń, Inżynieria powierzchni metali, 



Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 2  pkt ECTS: 
 − Uczestnictwo w wykładach: 15 h 
 − Uczestnictwo w seminariach: 30 h (zajęcia praktyczne) 
 − Konsultacje z wykładowcą: 15 h  
1  pkt ECTS (praca własna): 
 − Samodzielne przygotowanie do seminariów i zaliczenia 
30h 
Łączny nakład pracy studenta: 90 h     

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 2 (60 h) 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2 (60 h) 

 


