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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
W ramach modułu przybliżone zostaną treści dotyczące metod intensywnych odkształceń plastycznych,
a także innych metod umożliwiających rozdrobnienie mikrostruktury metali i stopów metali. Dodatkowo
przedstawione zostaną mechanizmy zmian mikrostruktury pod wpływem dużych odkształceń
plastycznych, a także mechaniczne skutki kumulacji dużych odkształceń plastycznych.

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

Zna metody SPD i inne metody
umożliwiające rozdrobnienie
mikrostruktury

SDA3A_W02

Udział w dyskusji, Referat, Prezentacja,
Aktywność na zajęciach

M_W002

Wie, jakie są podstawowe mechanizmy
rozdrobnienia mikrostruktury w
metalach i stopach metali
odkształcanych metodami
intensywnych odkształceń plastycznych

SDA3A_W02

Referat, Prezentacja, Aktywność na
zajęciach

M_W003

Wie, jakie są skutki kumulacji dużych
odkształceń
plastycznych w materiale.

SDA3A_W02

Udział w dyskusji, Referat, Aktywność na
zajęciach

Umiejętności: potrafi
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M_U001

Potrafi dobrać odpowiednie parametry
procesu w celu uzyskania pożądanej
mikrostruktury i właściwości materiałów
odkształcanych metodami
intensywnych odkształceń plastycznych

SDA3A_U01

Udział w dyskusji, Referat, Prezentacja

M_U002

Potrafi dobrać odpowiednią metodę
badawczą w celu identyfikacji
mikrostruktury i określenia wybranych
właściwości materiałów o silnie
rozdrobnionym ziarnie

SDA3A_U01

Udział w dyskusji, Referat, Prezentacja

SDA3A_K01

Udział w dyskusji, Aktywność na
zajęciach

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Ma świadomość, jak ważne jest
pogłębianie
kompetencji zawodowych, a szczególnie
analizowanie najnowszych osiągnięć
związanych z wytwarzaniem
nowoczesnych materiałów inżynierskich.

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

30

14

0

0

0

0

16

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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M_W002

Wie, jakie są podstawowe
mechanizmy rozdrobnienia
mikrostruktury w metalach i
stopach metali odkształcanych
metodami
intensywnych odkształceń
plastycznych

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Zna metody SPD i inne metody
umożliwiające rozdrobnienie
mikrostruktury

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
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M_W003

Wie, jakie są skutki kumulacji
dużych odkształceń
plastycznych w materiale.
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Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi dobrać odpowiednie
parametry
procesu w celu uzyskania
pożądanej mikrostruktury i
właściwości materiałów
odkształcanych metodami
intensywnych odkształceń
plastycznych

+
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-

M_U002

Potrafi dobrać odpowiednią
metodę badawczą w celu
identyfikacji mikrostruktury i
określenia wybranych
właściwości materiałów o silnie
rozdrobnionym ziarnie
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Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Ma świadomość, jak ważne jest
pogłębianie
kompetencji zawodowych, a
szczególnie analizowanie
najnowszych osiągnięć
związanych z wytwarzaniem
nowoczesnych materiałów
inżynierskich.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

30 godz

Przygotowanie do zajęć

8 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

10 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

18 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

5 godz

Inne

5 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

78 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
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W ramach wykładu omówione zostaną następujące treści:
1. Podatność materiałów na rozdrobnienie mikrostruktury.
2. Wybrane metody intensywnych odkształceń plastycznych.
3. Inne, niekonwencjonalne metody wywierania dużych odkształceń plastycznych.
4. Koncepcje zmian mikrostruktury pod wpływem dużych odkształceń plastycznych.
5. Mechaniczne skutki kumulacji dużych odkształceń plastycznych.
6. Wybrane metody identyfikacji ultradrobnoziarnistych mikrostruktur.
Zajęcia seminaryjne

W ramach zajęć seminaryjnych rozwijane będą treści przedstawiane na wykładzie.
Tematy proponowane są przez prowadzącego, mogą być także zaproponowane przez
Doktorantów.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem.
Wykład będzie prowadzony techniką klasyczną oraz z użyciem urządzeń multimedialnych. Studenci
winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga
zgody prowadzącego.
Zajęcia seminaryjne: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz
uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji,
jak i tzw. kompetencje miękkie.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
W celu zaliczenia zajęć seminaryjnych należy przedstawić prezentację na wybrany temat oraz
uczestniczyć w dyskusji, która zostanie pozytywnie oceniona.
Aby zaliczyć moduł w terminie drugim lub trzecim konieczne jest zaliczenie testu z całości materiału
prezentowanego w ramach wykładu i zajęć seminaryjnych.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Zajęcia seminaryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Nie określono

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny uzyskanej z zajęć seminaryjnych oraz aktywności
na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
W przypadku nieobecności na zajęciach seminaryjnych, Student zobowiązany jest do uzupełnienia
materiału we własnym zakresie i przedstawienia go w formie i terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.
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Informacje dodatkowe
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