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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe terminy i definicje związane z technologiami
materiałowymi wykorzystywanymi w produkcji wyrobów na bazie metali nieżelaznych. Wykład obejmuje
zagadnienia związane z podstawowymi procesami kształtowania wyrobów oraz ich własności. W
szczególności zostaną omówione pojęcia i definicje procesów: wytwarzania metalu pierwotnego,
tworzenia kompozycji chemicznych na bazie metali nieżelaznych (stopowania), syntezy metalurgicznej
oraz przetwórstwa.

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

Student zna i rozumie podstawowe
pojęcia i definicje związane z
metodami wytwarzania wyrobów z
metali nieżelaznych

IMN1A_W01,
IMN1A_U01,
IMN1A_W02,
IMN1A_U02

Egzamin, Aktywność na zajęciach

M_W002

Student zna i rozumie podstawowe
pojęcia związane z procesami
kształtowania własności wyrobów z
metali nieżelaznych

IMN1A_W03,
IMN1A_W01,
IMN1A_W02,
IMN1A_U02

Egzamin

M_W003

Student zna podstawowe wyroby z
metali nieżelaznych

IMN1A_W01,
IMN1A_U01,
IMN1A_W02

Egzamin

Umiejętności: potrafi

1/4

Karta modułu - Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe II
M_U001

Student potrafi wykorzystać
podstawowe metody kształtowania
wyrobów w zależności od
charakteru aplikacji

IMN1A_U01, IMN1A_U02

Aktywność na zajęciach

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

45

45

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

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Student zna i rozumie
podstawowe pojęcia związane z
procesami kształtowania
własności wyrobów z metali
nieżelaznych

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W003

Student zna podstawowe wyroby
z metali nieżelaznych

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Student zna i rozumie
podstawowe pojęcia i definicje
związane z metodami
wytwarzania wyrobów z metali
nieżelaznych

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

Student potrafi wykorzystać
podstawowe metody
kształtowania wyrobów w
zależności od charakteru
aplikacji
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

45 godz

Przygotowanie do zajęć

30 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

35 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

5 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

117 godz

Punkty ECTS za moduł

4 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

1. Wprowadzenie do terminologii związane z metodami kształtowania materiałów,
technologią wytwarzania wyrobów, procesu produkcyjnego.
2. Metody kształtowania struktury i właściwości materiałów na bazie metali
nieżelaznych na drodze odlewania
3. Metody kształtowania struktury i właściwości materiałów na bazie metali
nieżelaznych na drodze metalurgii proszków
4. Metody kształtowania struktury i właściwości materiałów na bazie metali
nieżelaznych na drodze procesów przeróbki plastycznej
5. Metody kształtowania struktury i właściwości materiałów na bazie metali
nieżelaznych na drodze obróbki cieplnej

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.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dopuszcza się wykonanie pracy dotyczącej tematyki treści
wykładowych

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.
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Sposób obliczania oceny końcowej
1. Ocena końcowa = ocena z egzaminu (100%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin
studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
1.Znajomość matematyki, fizyki i chemii na poziomie I roku technicznych studiów I stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe
1. M.Ashby, D.R.H.Jones, Materiały inzynierskie-właściwości i zastosowania, WNT1980
2. M.F.Ashby, Dobór Materiałów w projektowaniu inzynierskim,WNT,199212 1993
3. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Copper and copper alloys, ASM International, 1993
4.H.Pops, Nonferrous wire book, The Wire Assocition International, 1995
5. Kammer, C. Aluminium Handbook Volume 1: Fundamentals and Materials. Aluminium-Verlag, 1999.
ISBN 3870172614.
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Informacje dodatkowe
Brak
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