
 
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 

Projektowanie materiałów 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 6.0 

6 Punkty ECTS 5 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

Obowiązkowy z wyborem przez studenta grupy materiałowej: 
Projektowanie materiałów ceramicznych lub metalicznych lub 
polimerów i kompozytów 

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

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

Stacjonarne 

11 Liczba godzin Wykład/15 Laboratorium /30 Projekt/15 

12 Koordynator   Dr inż. Wiesław Juda 

13 Prowadzący Dr inż. Wiesław Juda 

14 Język wykładowy Polski z elementami j. angielskiego 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

nie 

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

nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość nauki o materiałach 

18 Efekty kształcenia 

Wie jak projektować pod względem materiałowym produkty 
o założonej strukturze i właściwościach użytkowych 
IM1A_W09 
Potrafi wyszukać informacje w literaturze, inżynierskich 
bazach danych i innych (normy, deklaracje producenta itp.); 
potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować je, a 
także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 
opinie IM1A_U01 
Potrafi ocenić zasadność użycia typowych metod i narzędzi , 
poznanych w toku edukacji technicznej, do rozwiązania 
prostych zadań inżynierskich typowych dla inżynierii 
materiałowej oraz dobrać i zastosować właściwą dla danego 
przypadku metodę i narzędzia IM1A_U18 
Potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym 
środowiskowe (z uwzględnieniem środowiska naturalnego i 
środowiska społeczności ludzkiej) , ekonomiczne (wraz z 
ekonomią zrównoważonego rozwoju) i prawne w pracy 
inżynierskiej IM1A_U20 
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 
i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 
środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje IM1A_K02 



19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład multimedialny,  rozwiązywanie praktycznych problemów 
inżynierskich, praca ze wspomaganiem komputerowym 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Sprawozdania z laboratorium, referat, sprawozdanie projektowe 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Ocena laboratorium  (w tym ocena z referowania artykułu w j. 
angielskim)+ Ocena projekt  

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Dobór i projektowanie materiałów inżynierskich z grup 
materiałowych: materiały ceramiczne lub metaliczne lub polimery 
i kompozyty (do wyboru przez studenta)  z uwzględnieniem 
czynników funkcjonalnych, ekonomicznych, ekologicznych. 
Wspomaganie komputerowe projektowania materiałów, 
wyszukiwania informacji o materiałach, modelowania i predykcji 
właściwości materiałów inżynierskich. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zasady doboru materiałów inżynierskich. Rola projektowania 
materiałowego w projektowaniu inżynierskim produktów i 
procesów ich wytwarzania.  
Pogłębienie wiedzy o grupie materiałów wybranej przez studenta.  
Podstawowe słownictwo techniczne w j. angielskim. Referowanie 
wybranego artykułu anglojęzycznego. 
Elementy i fazy projektowania inżynierskiego. Czynniki 
funkcjonalne i zagadnienia jakości 
wytwarzania produktów. Czynniki socjologiczne, ekologiczne i 
ekonomiczne w projektowaniu inżynierskim.  
Metodyka projektowania materiałowego.  
Komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego 
CAMD (Computer Aided Materials Design). 
Zależności projektowania materiałowego i technologicznego 
produktów i ich elementów. 
Podstawowe czynniki uwzględniane podczas projektowania 
technologicznego. Źródła informacji o materiałach inżynierskich. 
Informatyczne bazy danych o materiałach inżynierskich.  
Podstawy komputerowej nauki o materiałach. Metody 
numeryczne symulacji zjawisk i procesów fizycznych oraz 
predykcji własności materiałów. Metody pozyskiwania 
diagramów równowag fazowych. Stosowanie technik 
komputerowych w badaniach struktury i własności materiałów. 
Zbieranie i numeryczna analiza danych pomiarowych.  
Metody sztucznej inteligencji w modelowaniu, symulacji i 
predykcji struktury i własności materiałów inżynierskich. 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Leszek A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie 
materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, 
WNT Warszawa 2006  
M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie 1-Własciwości 
i zastosowania, WNT Warszawa 1997 M.F. Ashby, D.R.H. Jones, 
Materiały inżynierskie 2- Kształtowanie struktury i właściwości, 
dobór materiałów, WNT Warszawa 1997 
W. Tarnowski, Podstawy projektowania technicznego, WNT 
Warszawa 1997 

25 

Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów 
kształcenia 5 (120 h) 

 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

3  pkt ECTS: 
 − Uczestnictwo w wykładach: 15 h 
 − Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 
- Wykonywanie projektów: 15 h (zajęcia praktyczne) 



 − Konsultacje z wykładowcą: 15 h  
2  pkt ECTS (praca własna): 
 − Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 
30h 
 − Samodzielne przygotowanie do wykonania projektów 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 

4 (95) (zajęcia praktyczne + praca własna) 

 


