
 
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 

Seminarium dyplomowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 6 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

Obowiązkowy, zgodny z wyborem grup specjalizacyjnych: 
materiały metaliczne lub ceramiczne lub polimery i kompozyty 

8 Rok studiów IV 

9 Semestr siódmy 

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

stacjonarne 

11 Liczba godzin 60  

12 Koordynator   Prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski 

13 Prowadzący Prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski, dr inż. Paulina Bednarz 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

tak 

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

nie 

17 Wymagania wstępne Zagadnienia inżynierii materiałowej  

18 Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy: 
1. ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, 
procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych 
materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych, metalicznych, 
polimerowych oraz kompozytowych (IM1A_W08) 
2. zna obecny stan wiedzy oraz kierunki rozwoju nauki o 
materiałach (IM1A_W16) 
W zakresie umiejętności: 
3. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 
źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formować i 
uzasadniać opinie (IM1A_U01) 
4. potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną 
poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego 
(IM1A_U04) 
5.posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do 
wytwarzania i przetwórstwa materiałów (IM1A_U14) 
W zakresie kompetencji społecznych: 
6. rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, 
w tym podnoszenia kompetencji zawodowych (IM1A_K01) 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacja dwóch  referatów przez każdego studenta, dyskusja 
po każdym z wygłoszonych referatów. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena jakości referatu i sposobu jego wygłoszenia, ocena 
wypowiedzi referenta dotyczącej zagadnień wskazanych przez 
prowadzącego seminarium, aktywny udział studentów w dyskusji 
po zakończeniu każdego referatu, ocena sprawozdania z 



wygłoszonego referatu. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Opracowanie i wygłoszenie dwóch  referatów wraz z 
umiejętnością obrony ich tez podczas dyskusji. Obecność na 
zajęciach seminaryjnych. Uzyskanie zaliczenia sprawozdań z 
wygłoszonych referatów. 
W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań należy 
zaliczyć kolokwium z materiału wskazanego przez prowadzącego. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe informacje z zakresu przygotowania i prezentowania 
prac naukowych i dyplomowych. Wybrane zagadnienia z zakresu 
inżynierii materiałowej i technologii chemicznej. Prezentacja 
studiów literaturowych i wyników badań przeprowadzonych w 
ramach pracy inżynierskiej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wprowadzenie: Podstawowe informacje z zakresu 
przygotowania i prezentowania prac naukowych i 
dyplomowych. Sposoby cytowania publikacji w tekstach. 
Sposoby podawania danych blibliograficznych w wykazach 
literatury. Oznakowanie książek (ISBN) i wydawnictw ciągłych 
(ISSN). Zasady transliteracji i transkrypcji. Normy 
bibliograficzne do przygotowania bibliografii załącznikowej. 
Podstawowe znaki korektorskie wraz z przykładami korekty. 
Praktyczne rady z zakresu pisania prac i ustnej ich prezentacji. 
Tematyka referatów: w pierwszej części zajęć seminaryjnych 
referaty dotyczą takich zagadnień jak: podstawowe metody 
badania składu fazowego różnych materiałów i surowców 
stosowanych do ich produkcji, analiza granulometryczna, 
przegląd wybranych metod oznaczania podstawowych cech 
materiałowych (twardość, gęstość, porowatość), materiały 
supertwarde i ich specyficzne właściwości, wybrane 
zagadnienia z technologii szklarskiej na przykładzie agroszkieł, 
hutnictwo skalne oraz jego szkliste i przekrystalizowane 
produkty, ceramiczne materiały termoizolacyjne, bioceramika 
korundowa i hydroksyapatytowa, specyficzne cechy związków 
cyrkonu w problematyce materiałów stomatologicznych i 
pigmentów ceramicznych, materiały konstrukcyjne i budowlane 
zawierające azbest, korundowe wyroby ogniotrwałe, produkcja 
technicznego tlenku glinu i aluminium, bentonity jako surowiec 
wielu dziedzin przemysłu, kruszywa naturalne i łamane w 
produkcji betonu, zagospodarowanie odpadów przemysłowych 
na przykładzie popiołów lotnych i pyłu krzemionkowego,  
recykling odpadów szklanych, odzysk metali na przykładzie 
recyklingu samochodów, obróbki cieplnej stopów żelaza,  
specjalnych stopów metali do zastosowań biomedycznych, 
metod kształtowania materiałów metalicznych, miedzi i stopy 
miedzi,  metod hodowli i oceny monokryształąów stopów 
niklu, ceramicznych materiałów do zastosowania na ogniwa 
paliwowe typu SOFC, PEM, sposobów degradacji tworzyw 
sztucznych, fizycznych i chemicznych badań polimerów, 
resorbowalnych materiałów  stosowanych w medycynie, metod 
pomiary procesu starzenia tworzyw sztucznych, możliwości 
zagospodarowania odpadów polimerowych w świetle polskich 
uwarunkowań prawnych, metody wytwarzania szkieł 
barwnych, wytwarzania powłok funkcyjnych, ochrony metali 
przed korozją poprzez nakładanie powłok nieorganicznych, 
materiały hybrydowe i kompozytowe w biomedycynie, 
bioceramika oparta na fosforanach wapnia.  



W drugiej części zajęć seminaryjnych studenci przedstawiają 
najważniejsze wyniki studiów literaturowych i badań 
przeprowadzonych w ramach pracy inżynierskiej. 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

1. Bolewski A., Żabiński W. (red.) – Metody badań minerałów 
i skał. Wyd. Geol. Warszawa 1988. 
2. Dziubak C. – Fizykochemiczne podstawy syntezy 
ceramicznych pigmentów cyrkonowych. Ceramika/Ceramics 
vol. 112.  
3. Jaegermann Z., Ślósarczyk A. – Gęsta i porowata 
bioceramika korundowa w zastosowaniach medycznych. Wyd. 
UWND AGH. Kraków 2007. 
4. Kabata-Pendias A., Pendias H. – Biogeochemia 
pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 1993. 
5. Kłapyta Z., Żabiński W. (red.) – Sorbenty mineralne Polski. 
Wyd. UWND AGH. Kraków 2008. 
6. Kucharski M. – Recykling metali nieżelaznych. Wyd. AGH. 
Kraków 2010. 
7. Laba W. – Historia sztuki szklarskiej. Wyd. Oficyna 
Wydawnicza APLA. Krosno 2007. 
8. Lis J. (red.) – Laboratorium z nauki o materiałach. Wyd. 
UWND AGH. Kraków 2000. 
9. Nocuń-Wczelik W. – Pył krzemionkowy – właściwości i 
zastosowanie w betonie. Wyd. Polski Cement Sp. z o.o. 
Kraków 2005. 
10. Ney R. (red.) – Surowce mineralne Polski. Mineralne 
surowce odpadowe. Wyd. IGSmiE PAN. Kraków 2009. 
11. Olszyna A.R. – Ceramika supertwarda. . Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2001. 
12. Olszyna A.R. – Twardość a kruchość tworzyw 
ceramicznych. . Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej. Warszawa 2004. 
13. Osiecka E. – Kruszywa mineralne kamienne. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004.  
14. Pampuch R., Haberko K., Kordek M. – Nauka o procesach 
ceramicznych. Wyd. PWN. Warszawa 1992. 
15. Pawłowski S., Serkowski S. – Materiały ogniotrwałe. 
Własności i zastosowanie w urządzeniach przemysłowych. 
Gliwice. SITPH. Tom I (1996), Tom II (1997). 
16. Pawłowski W., Stoch L. – Recykling szkła. Wydawnictwo 
Poznańskie. Poznań 1995. 
17. Polański A. – Podstawy geochemii. Wyd. Geol. Warszawa 
1988. 
18. Sokołowski J. – Technologia otrzymywania kruszywa 
ceramicznego z popiołów po spaleniu węgla w autotermicznym 
procesie spiekania. Prace Naukowe. Chemia z. 81. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2012. 
19. Stobierski L. – Ceramika węglikowa. Wyd. UWND AGH. 
Kraków 2005. 
20. Stoch L., Wyszomirski P. – Surowce i technologia 
hutnictwa skalnego. Prace Mineralogiczne nr 45. Wyd. O/PAN. 
Kraków 1976. 
21. Szymański A. – Biomineralizacja i biomateriały. Wyd. 
PWN. Warszawa 1991. 
22. Wyszomirski P., Galos K. – Surowce mineralne i 
chemiczne przemysłu ceramicznego. Uczelniane Wydawnictwa 
Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2007. 
23. publikacje i inne materiały wskazane przez prowadzących 



seminaria. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 
 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

4 pkt ECTS: 
 − Uczestnictwo w seminariach : 60 h (zajęcia praktyczne) 
 − Konsultacje z wykładowcą: 15 h  
2  pkt ECTS (praca własna): 
 − Samodzielne przygotowanie do seminariów : 60 h 
Łączny nakład pracy studenta: 150 h      

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

4 (75 h)  

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

6 (150 h) 

 
Uwaga:  
dla ułatwienia późniejszego przenoszenia treści do systemu bazowego katalogu przedmiotów 
proszę nie używać automatycznych form numerowania i punktowania oraz podziałów 
wyrazów na sylaby. 


