
 
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 

Surowce i recykling 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 6.0 

6 Punkty ECTS 6 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

obowiązkowy 

8 Rok studiów drugi 

9 Semestr czwarty 

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

stacjonarne 

11 Liczba godzin 30 (W), 30 (LO) 

12 Koordynator   Prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski 

13 Prowadzący Prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

nie 

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

nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość podstaw chemii ciała stałego i chemii fizycznej 

18 Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy: 
1. ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę nt. 
źródeł pozyskiwania surowców mineralnych, odpadowych i z 
recyklingu dla wybranych krajowych technologii przemysłowych 
(IM1A_W04) 
2. ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z 
zakresu struktury i tekstury surowców mineralnych (IM1A_W06) 
3. zna najważniejsze metody badań składu fazowego surowców 
mineralnych i odpadów przemysłowych (IM1A_W07) 
W zakresie umiejętności: 
4. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 
źródeł, potrafi dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać 
wnioski oraz formować i uzasadniać opinie (IM1A_U01) 
5. potrafi określić kierunki wykorzystania surowca mineralnego 
na podstawie jego parametrów jakościowych (IM1A_U03) 
6. potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną 
poświęconą surowcom mineralnym i z recyklingu, przeznaczoną 
dla potrzeb wybranych technologii przemysłowych (IM1A_U04) 
7. ma umiejętność samokształcenia się (IM1A_U05) 
8. potrafi przeprowadzić ocenę zapotrzebowania na surowce 
mineralne i z recyklingu dla potrzeb wybranych technologii 
przemysłowych (IM1A_U10) 
W zakresie kompetencji społecznych: 
9. ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i 
skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 
środowisko, i związaną z tym odpowiedzialnością za 



podejmowane decyzje (IM1A_K02) 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, zajęcia laboratoryjne, dyskusja w ramach zajęć 
dydaktycznych i podczas konsultacji 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwia pisemne nt. poszczególnych zagadnień omówionych na 
wykładach, odpowiedzi ustne dotyczące zagadnień wskazanych 
do przygotowania na zajęcia laboratoryjne. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykład – egzamin (pisemny i ustny) z oceną; konieczne jest 
uzyskanie 50% punktów. 
Laboratorium – zaliczenie z oceną – aby uzyskać zaliczenie 
należy wykonać wszystkie czynności objęte programem zajęć 
laboratoryjnych i uzyskać co najmniej 50%. punktów. W 
przypadku nie uzyskania wymaganej liczby punktów należy 
zaliczyć kolokwium z całości materiału. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe metody badania składu fazowego surowców. 
Najważniejsze, niemetaliczne surowce mineralne i chemiczne. 
Surowce wtórne i odpadowe oraz wybrane ich przykłady. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: Przegląd podstawowych metod badania składu 
fazowego surowców mineralnych (pierwotnych, odpadowych) i 
syntetycznych. Główne procesy minerałotwórcze i ich natura 
fizykochemiczna. Izomorfizm, roztwory stałe, diadochia i ich 
związek z właściwościami użytkowymi surowców. Przegląd 
skał magmowych osadowych i metamorficznych z punktu 
widzenia ich wykorzystania jako surowców mineralnych. 
Dyferencjacja składu chemicznego i mineralnego w procesach 
hipergenicznych. Właściwości techniczne kamieni blocznych i 
łamanych. Kruszywa naturalne i ich substytuty (kruszywa 
sztuczne np. żużle hutnicze, kruszywa z recyklingu – betonowe 
i ceglane). Ważniejsze wymagania technologii otrzymywania 
wybranych tworzyw mineralnych. Surowce krzemionkowe w 
przemyśle szklarskim, odlewniczym oraz materiałów 
budowlanych i ogniotrwałych. Boksyty i krzemianowe surowce 
glinowe. Surowce skaleniowe. Surowce ilaste. Węglanowe 
surowce wapniowe. Gipsy naturalne i ich substytuty. 
Węglanowe i krzemianowe surowce magnezu. Recykling jako 
sposób proekologicznego pozyskiwania surowców 
przemysłowych. Surowce wtórne i wybrane ich przykłady. 
Zajęcia laboratoryjne: Analiza mikroskopowa w świetle 
przechodzącym. Analiza rentgenograficzna DSH. Analiza 
termiczna (TA, TG, DTG, EGA). Opis makroskopowy i analiza 
mikroskopowa kruszyw łamanych (granity, bazalty).Bazalt 
topiony i krystalizowany jako przykład tworzywa mineralnego 
o specjalnych właściwościach. Analiza mikroskopowa i 
rentgenograficzna boksytów. Surowce skaleniowe i ich analiza 
mikroskopowa. Badania mikroskopowe, rentgenograficzne, 
termiczne i granulometryczne surowców ilastych na 
przykładzie kaolinów, bentonitów oraz surowców ceramiki 
budowlanej. Węglanowe surowce wapniowe i ich struktura w 
aspekcie przydatności w różnych dziedzinach przemysłu (na 
przykładzie budownictwa i architektury, budowlanych 
materiałów wiążących i produkcji szkła). Węglanowe surowce 
magnezu na przykładzie dolomitów i magnezytów dla 
przemysłu materiałów ogniotrwałych. 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

1. Wyszomirski P., Galos K. – Surowce mineralne i chemiczne 
przemysłu ceramicznego. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-
Dydaktyczne AGH. Kraków 2007. 
2. internetowa strona domowa P.Wyszomirskiego:  
http://home.agh.edu.pl/~pwysz 



3. Ney R. [red.] –Mineralne surowce odpadowe. Wydawnictwo 
IGSMiE PAN. Kraków 2009. 
4. Gaweł A., Muszyński M. – Tablice do identyfikacji 
minerałów metoda rentgenograficzną. Uczelniane 
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 1996. 
5. Dubińska E., Bagiński B. – Minerały skałotwórcze w 
płytkach cienkich – Vademecum. Wydawnictwo Wydziału 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 1995. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 
 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

3 pkt ECTS: 
- uczestnictwo w wykładach: 30h 
- uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych 30h (zajęcia  
   praktyczne) 
- konsultacje 10h 
3 pkt ECTS: 
- samodzielne przygotowanie do laboratoriów: 30h 
- samodzielne przygotowanie do egzaminu kolokwiów i dyskusji: 
30h 
Łączny nakład racy studenta: 130 h 
 

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 3 (70h) 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

3 (60h) 

 


