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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Na zajęciach studenci zapoznają się z materiałami konstrukcyjnymi, w strukturze których dominuje
składowa kowalencyjna wiązania. Są to zatem diament, grafit, węgliki, azotki, borki, krzemki oraz fazy
MAX. Studenci poznają strukturę tych materiałów i ich właściwości. Zapoznają się z metodami syntezy
proszków oraz warstw. Poznają techniki otrzymywania litych i porowatych polikryształów oraz
kompozytów z w/w materiałów i ich zastosowanie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna i
rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z
KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez studenta
w ramach poszczególnych form zajęć i
dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

potrafi myśleć w sposób kreatywny i
działać w sposób przedsiębiorczy

IMT2A_K02

Kolokwium

M_W002

prawidłowo interpretuje i rozstrzyga
problemy technologiczne, ze
szczególnym uwzględnieniem
problemów związanych z
otrzymywaniem i zastosowaniem
kowalencyjnych materiałów
konstrukcyjnych

IMT2A_K03

Kolokwium

IMT2A_K03

Kolokwium

Umiejętności: potrafi
M_U001

rozumie znaczenie wpływu inżynierii
materiałowej na rozwój nowoczesnych
technologii, w tym technologii
otrzymywania kowalencyjnych
materiałów konstrukcyjnych
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Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

rozumie potrzebę dokształcania się oraz
podnoszenia swoich kompetencji
zawodowych i społecznych

IMT2A_K01

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

30

30

0

0

0

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Zajęcia
praktyczne

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat
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-

-

-

-

-
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M_W002

prawidłowo interpretuje i
rozstrzyga problemy
technologiczne, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów
związanych z otrzymywaniem i
zastosowaniem kowalencyjnych
materiałów konstrukcyjnych
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Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

potrafi myśleć w sposób
kreatywny i działać w sposób
przedsiębiorczy

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

rozumie znaczenie wpływu
inżynierii materiałowej na rozwój
nowoczesnych technologii, w tym
technologii otrzymywania
kowalencyjnych materiałów
konstrukcyjnych

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

rozumie potrzebę dokształcania
się oraz podnoszenia swoich
kompetencji zawodowych i
społecznych
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

30 godz

Przygotowanie do zajęć

10 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

8 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

50 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
„Na początku był diament” - wprowadzenie,
Charakterystyka grupy węglików diamentopodobnych,
Charakterystyka grupy węglików metalopodobnych i solopodobnych,
Charakterystyka grupy azotków diamentopodobnych i wewnątrzsieciowych,
Charakterystyka grup borków i krzemków,
Charakterystyka pozostałych grup związków, w których występuje znaczna składowa kowalencyjna w
wiązaniu,
Metody syntezy proszków i warstw poszczególnych grup związków.
Techniki otrzymywania litych i porowatych materiałów oraz warstw (technologie produkcji wyrobów)
Właściwości i zastosowanie polikryształów i kompozytów,
Zwiedzanie laboratoriów związanych z kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi,
Seminaria obejmujące prezentacje i dyskusję nad nimi,

Planowane jest przeprowadzenie 5 seminariów, na których studenci będą
przedstawiać prezentacje na wybrany przez nich temat związany z tematyką
przedmiotu czyli kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi. Po wystąpieniu
prowadzący przewiduje dyskusję nad prezentowanym tematem. Prezentacja jak i
aktywność studentów będą stanowić podstawę oceny.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.
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Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Studenci w ramach zajęć przedstawiają prezentację multimedialną na temat związany z
kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi oraz piszą test wyboru obejmujący zagadnienia z
wykładów (10 pytań=10 pkt). Zaliczenie testu jest od 5 pkt. Obecność na zajęciach i wycieczce jest
obowiązkowa, obecności te brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.
Studenci mają dwukrotną możliwość poprawy testu w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocenę końcową oblicza się w następujący sposób: 0,4 oceny z prezentacji+0,4 oceny z testu+0,2
obecności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Student ma możliwość skonsultowania zagadnień z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.
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Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotu przewidziane są wycieczki do IZTW w Krakowie i do pracowni WIMiC AGH, gdzie
znajduje się szereg urządzeń służących do otrzymywania i badań wyrobów z wymienionych powyżej
materiałów.
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