
 
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 

Wprowadzenie do inżynierii materiałowej 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 6.0 

6 Punkty ECTS 6 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

Obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

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

stacjonarne 

11 Liczba godzin W-30, Ć-30 

12 Koordynator   Dr hab. inż. Andrzej Kwatera, prof. PWSZ 

13 Prowadzący Dr hab. inż. Andrzej Kwatera, prof. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

nie 

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

Nie 

17 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z chemii, fizyki 

18 Efekty kształcenia 

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod wytwarzania 
materiałów i  procesów technologicznych ich otrzymywania 
oraz właściwości eksploatacyjnych materiałów metalicznych, 
ceramicznych i polimerowych. (IM1A_W08)  

2. Student potrafi wskazać podstawowe związki pomiędzy 
procesem wytwarzania materiałów a ich właściwościami i 
zastosowaniem (IM1A_U14) 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia, kolokwia, dyskusja 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Oceny z kolokwiów na wstępie każdych ćwiczeń a następnie 
dyskusja (udział w dyskusji) 

21 Forma i warunki zaliczenia Wykład – zaliczenie, ćwiczenia – zaliczenie z oceną 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe informacje o budowie, własnościach, otrzymywaniu 
i zastosowaniu niektórych materiałów konstrukcyjnych 
(ceramicznych, metalicznych, polimerowych i kompozytowych). 
Ponadto, będą podane związki między procesem wytwarzania, 
budową i własnościami materiałów 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Program wykładów oraz ćwiczeń 
 
1. Cel przedmiotu 
2. Definicja pojęć: surowiec, materiał  
3. Klasyfikacja materiałów inżynierskich z uwagi na sposób 

otrzymywania, skład  chemiczny, budowę (zewnętrzną, 
wewnętrzną) 

4. Ogólna charakterystyka i zastosowanie materiałów 



naturalnych 
5. Ogólna charakterystyka i zastosowanie materiałów 

syntetycznych (polimerów, materiałów ceramicznych i szkła, 
metalicznych i kompozytowych) 

6. Czynniki decydujące o własnościach materiałów (skład 
chemiczny, struktura, mikrostruktura) 

7. Warunki, jakie powinny spełniać materiały konstrukcyjne 
8. Aspekty ekonomiczne, ekologiczne wytwarzania materiałów 

konstrukcyjnych 
9. Przykłady technologii wytwarzania wybranych materiałów 

konstrukcyjnych (szkło, cementy i betony, ceramiczne 
materiały budowlane, metaliczne, polimerowe)  

 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa;  
M. Ashby. D. Jones: Materiały inżynierskie cz. I i II 
Pomocnicza: 
1. R. Pampuch: Budowa i własności materiałów ceramicznych 
2. R. Pampuch: Współczesne materiały ceramiczne 
3. R. Pampuch, K. Haberko, J. Kordek: Nauka o procesach 

ceramicznych. 
4. J. Pilichowski, A. Puszyński: Technologia tworzyw 

sztucznych. 
5. J. Bator: Podstawy metalurgicznej inżynierii procesowej 

 

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 ćwiczeniach 30h (zajęcia praktyczne) 
- konsultacje z wykładowca  10h 
3 pkt ECTS (praca własna studenta) 
-samodzielne przygotowanie do ćwiczeń: 30h  
- samodzielne przygotowanie do kolokwiów 30h  
Łączny nakład racy studenta 130h 

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 3  (70h) 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

3  (60) 

 


