
 
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 

Metody badań materiałów 
 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 6.0 

6 Punkty ECTS 5 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

Obowiązkowy 

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

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

Stacjonarne 

11 Liczba godzin Wykład (30), laboratorium (30) 

12 Koordynator   
Prof. dr hab. inż. Jan Wasylak 
 

13 Prowadzący 
Dr hab. inż. M. Środa, mgr inż. B. Trybalska, dr inż. W. 
Piekarczyk  
 

14 Język wykładowy Polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

Nie 

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

Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość fizyki i nauki o materiałach 

18 Efekty kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 
1. ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 
z zakresu struktury i nanostruktury substancji stałych, w tym 
struktury krystalicznej oraz budowy fazowej materiałów (IM1A_ 
W06); 
2. zna metody badań struktury, mikrostruktury oraz właściwości 
materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe, 
mikroskopowe, wytrzymałościowe oraz termoanalityczne (IM1A_ 
W07); 
3. potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami  
i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości 
charakteryzujących materiały (IM1A_ U07); 
4. 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 

Wykłady-prezentacje multimedialne, filmy dydaktyczne  
Laboratoria - wykłady, zajęcia praktyczne  
 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, kolokwia pisemne 
 i ustne 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej 
oceny z zajęć laboratoryjnych OK=0,5k+0,5E  



E - ocena z egzaminu  
K - średnia ocen z kolokwiów na zajęciach laboratoryjnych  
Ocena końcowa przeliczana jest zgodnie z regulaminem studiów 
PWSZ w Tarnowie. 
 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Charakterystyka podstawowych metod strukturalnych oraz badań 
właściwości materiałów. Praktyczne wykonanie wybranych badań 
z zakresu metod strukturalnych i badań właściwości 
 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykład: 
Charakterystyka metod badań materiałów: mikroskopia świetlna, 
metalografia, stereologia, analiza obrazu, promieniowanie 
rentgenowskie i jego właściwości, dyfrakcja promieni 
rentgenowskich, budowa dyfraktometrów, rentgenowska analiza 
strukturalna –ilościowa i jakościowa, spektrometria 
rentgenowska,  
wiązka elektronowa i jej właściwości, dyfrakcja elektronów, 
mikroskopia elektronowa odbiciowa, mikroskop  
skaningowy, faktografia, spektroskopia elektronowa, 
Augera i fotoelektronów, metody badań materiałów oparte  
o pomiary rezystancji elektrycznej, własności magnetycznych, 
akustycznych i tarcia wewnętrznego, spektroskopia efektu 
Moesbauera i anihilacji pozytonów, neutronografia, stosowanie 
promieniowania synchrotronowego, badanie zmęczeniowe  
w warunkach pełzania, korozji i zużycia trybologicznego, metody  
badania cienkich pokryć i powłok, badania defektoskopowe, 
próby technologiczne i odbiorcze materiałów. 
Laboratorium:  
Preparatyka próbek do badań, jakościowa rentgenowska analiza 
fazowa, mikroskopia wysokotemperaturowa (określenie 
temperatur spiekania, mięknięcia, topienia), wyznaczanie kąta 
zwilżania, badanie mikrotwardości i wytrzymałości na zginanie. 

 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

1. Praca zbiorowa: Metody badań skał i minerałów, Warszawa 
1979  
2. Ciecińska M. i inni. Technologia szkła; Własności 
fizykochemiczne. Metody badań Część I, Kraków 2002 
3. Łączka M.: Optyka i spektroskopia szkieł, Kraków 1999 

 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

3 pkt ECTS: 
 − Uczestnictwo w wykładach: 30 h 
 − Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 
 − Konsultacje z wykładowcą: 15 h  
2  pkt ECTS (praca własna): 
 − Samodzielne przygotowanie do laboratoriów: 30 h 
 − Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 20 
h  
Łączny nakład pracy studenta: 125 h   

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 3 (75 h) 



28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

2,5 (60 h) 

 
 


